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 المقدمة

 بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العالمين، والصالة والسالم على  ارىرخ قلىهلل اهلل محمىد بىن عبىد اهلل،  

 وعل  آله الطاهرين، وأصحابه المنتجبين، واتباعه ال  يوم يبعثون. وبعد.
ففىىىط مطلىىىن العىىىرن العرىىىرين، عىىىرخ ا دب العربىىىط عامىىى  والرىىىعر قاصىىى  وبتىىى ثير 

مصىىطلحًا جديىىدًا يعىىرخ بالحداثىى ، وعىىد حىىاون عىىدد  ثيىىر مىىن من ىىري  مبارىىر مىىن ال ىىرب،
رعرنا العربط الحديث ان يفلسفوا اصطالح الحداث  ب ثير مىن الرىروح والتفسىيرات منطلعىين 
من رؤاهم القاص  بهىم، وان يطبعىوا هىاا المفهىوم القىا  بهىم على  حر ىات ا دب العربىط 

تطبيعىىه علىى  الحر ىىات  لهىىا هىىو مفهىىوم  الحىىديث، وبالتىىالط ف ىىن مفهىىوم سىىع  صىىاحبه الىى 
قارجط من وجهى  ن رنىا، ولىيف مفهومىًا داقليىًا نابعىًا مىن طبيعى   ىن حر ى  بنفسىها، وعليىه 

إ  انهىم انطلعىوا مىن يوايىا ن ىر  ،فعل  الرغم مىن تعىدد المفىاهيم عنىد النعىاد ا قىرين وعنىدنا
 قاص  ، وانطلعنا نحن من نصو  قاص .

نعديىى  فىىط مفهىىوم الحداثىى  الرىىعري  عنىىد ابىىري المىىدارف  ان هىىاا الدراسىى  هىىط دراسىى 
والجماعات ا دبي  التط  هرت فط ا دب العربىط فىط العىرن العرىرين. وهىط أمنيى  راودتنىط 

ىىه ف ىىرة حف تهىىا عىىن اسىىتااي  وانىىا فىىط مرحلىى  الب ىىالوريوف ، وهىىط فىىط أصىىن العنىىوان والتوج 
ات الدراس  الجامعي  ا ولى ، ورىا  ا ستاا المساعد الد تور )عيف حمية القفاجط( فط سنو 

 اهلل لها أن تتحعهلل اآلن بمن ه وفضله.
 بعد هاا المعدم  تمهيدًا وقمس  فصون وقاتم .وترمن هاا الدراس ، 

فالتمهيىىىد  ىىىان تحىىىت عنىىىوان )الحداثىىى  ل ىىىً  واصىىىطالحًا وسىىىيرورًة(، وعىىىد قصصىىىته 
صىطالحط ن المفهىوم ا لمعرف  الجىار الل ىوي ل لمى  الحداثى  فىط عىدد مىن المعىاجم، وتضىم

و  فىط المصىطلحات المجىاورة للحداثى  وهىط المعاصىرة والجىدة  الك. وسعينا بعد الك لل ى
 وا صال .

امير ي ،  ان واجبًا علينا التطرهلل -ولما  انت الحداث  العربي  منتمي  للحداث  األورو
ا و مالهىىا، الىى  المرجىىن ال ربىىط  ن صىىاحب الحداثىى  الفعليىى  متتبعىىين بىىالك  هورهىىا ونموهىى
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، وصىىوً  الىى  حداثتىىه الصىىناعي  المتطىىورة. ومثلمىىا / ا ولىى ابتىىدا  بحداثتىىه اليونانيىى  العديمىى 
اررنا ال  الحداث  ال ربي  ضمن إطار تجربتها،  ان هناك واجىب آقىر علينىا، وهىو ا رىارة 
ت الى  الحداثى  العربيى  ضىىمن اطىار تجربتهىا القاصى ، اا ىىرين بىالك اهىم ا حىداث والت ييىىرا

الحاصىىىل  فىىىط المجتمىىىن العربىىىط، ابتىىىدا  مىىىن نىىىيون العىىىرآن ال ىىىريم وحداثتىىىه ال اسىىىح ، مىىىرورًا 
بحر ىىات التجديىىد والتحىىديث التىىط  هىىرت فىىط العصىىور ا قىىر التاليىى  لنيولىىه، وصىىوً  الىى  

  من مثن )البارودي( ومن سار عل  منهجه الدور المهم الاي مارسه رعرا  النهض  العربي
وبعيىى  ا عطىىار العربيىى . ويم ىىن ان نعىىدهم ممهىىدين حعيعيىىين لحر ىى   مىىن الرىىعرا  فىىط مصىىر

وضعوا اصون الثورة والنهض  ضد العديم الاي بعط مسيطرًا الحداث  العربي  الرعري ،  نهم 
مدة من اليمن، واستطاعوا  الك، بعىدرتهم ا بداعيى  إن يتقلىوا عىن بعىس رواسىب وسىمات 

 تواها.العصور المت قرة، فط ر ن العصيدة ومح
والفصن ا ون  ان تحت عنوان )مفهوم حداث  الرعر عند جماع  الديوان(، واسىف 
هاا الفصن عل  تعسيم ابتدأ بصلتهم بالثعافتين ا وروبي  والعربي  ثم بدراس  طرائهلل ارسالهم 

ن عناصىر بنيى  لمفهوم الحداث  ومدى توفيعهم مابين التن ير والتطبيىهلل، ومىن ثىم التحىدث عى
مفهىىىىوم الحداثىىىى  عنىىىىد جماعىىىى  الىىىىديوان، وبعىىىىد الىىىىك تىىىىم التحىىىىدث عىىىىن مفهىىىىوم حىىىىداثتهم فىىىىط 

علمىىًا ان الفصىىون الالحعىى  لىىه عىىد المسىىتويات الفنيىى  الثالثىى  )الل ويىى  وا يعىىاعط والىىد لط(. 
 سارت عل  وفهلل قطته وتعسيمه لما يتطلبه المنهج من توحيد فط يوايا الن ر والمعالج .

 صن الثانط تحدثت عن مفهوم حداث  الرعر عند جماع  المهجر.وفط الف
 وفط الفصن الثالث تحدثت عن مفهوم حداث  الرعر عند جماع  ابولو.

 وفط الفصن الرابن تحدثت عن مفهوم حداث  الرعر عند رعرا  الرعر الحر.
ر. وعىد ثىأما الفصن القامف فانبن  عل  مفهوم حداث  الرعر عند رعرا  عصىيدة الن

ا دبىىىط رصىىىت علىىى  اعتمىىىاد مىىىنهج اسىىىتعرائط تصىىىنيفط تحليلىىىط فىىىط البحىىىث  لىىىه. للنتىىىاج ح
 والنعدي  بري المؤسسين لتلك المفاهيم.

ان موضىىىوف مفىىىاهيم حداثىىى  الرىىىعر العربىىىىط فىىىط العىىىرن العرىىىرين، جىىىدير بالدراسىىىى ، 
ثى  لىم ويستحهلل البحث والمعاناة، ومن ال ريب حعًا ان مع م الدراسات ا دبيى  والنعديى  الحدي
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ترر ال  مفهوم حداث  أي جماع  من الجماعات ا دبيى  التىط رىهدها ا دب العربىط قىالن 
العىىرن العرىىرين.  مىىا اننىىط لىىم أجىىد دراسىى  تفىىرد لحداثىى  هىىاا الجماعىىات والحر ىىات ا دبيىى ، 
ولهىىىاا  انىىىت هىىىاا الدراسىىىات جميعهىىىا امىىىا عامىىى  ينعصىىىها التقصىىى  او سىىىطحي  ينعصىىىها 

 العمهلل.
مصىىادر والمراجىىن فعىىد اسىىتعنت بالمصىىادر ا صىىون ل ىىن جماعىى  او وفيمىىا يتعلىىهلل بال

حر ىىى  سىىىوا  ا انىىىت دواويىىىن ام دراسىىىات تن يريىىى ، ومىىىن ثىىىم اللجىىىو  الىىى  الدراسىىىات ا دبيىىى  
 والنعدي  التط تناولتهم، مما جعن البحث غنيًا بالمصادر والمراجن.

رة لعىىىىد واجهتنىىىىط صىىىىعوبات متعىىىىددة قىىىىالن البحىىىىث والتعصىىىىط ، وفىىىىط معىىىىدمتها  ثىىىى
المصىادر والمراجىىن عىىن  ىىن حر ىى  او جماعىى  ادبيىى ، وقطىىورة الوصىىون الىى  عىىدد  بيىىر مىىن 
 تلك المصادر والمراجن الموجودة فط المحاف ات ا قر فط  ن غياب األمن واإلستعرار.

واود هنا ان اعرخ الفضن  هله، ف عدم ر ري القال  ال  استااي الد تور )عيف 
حىب العلىم فىط لم عل  يديه فط سنوات دراستط  لها، فيرف حمية القفاجط(، الاي تلعيت الع

علبىىىط ، ب سىىىلوبه المتميىىىي فىىىط الىىىدرف، وعلمىىىه ال ييىىىر، ومعاملتىىىه الفريىىىدة لطالبىىىه فىىىط اثنىىىا  
الدراس  وبعدها، والاي اررخ عل  هاا البحىث وتابعىه فىط  ىن ف ىرة ت تىب أو فصىن يىن م. 

ث من حان ال  حان، بفضن مالح اتىه وارهد أن اررافه العلمط الدعيهلل عد ارتع  بهاا البح
 الدعيع  وآرائه السديدة.

وانىىىىط ارىىىى ر عسىىىىم الل ىىىى  العربيىىىى ، ب ليىىىى  التربيىىىى  فىىىىط جامعىىىى  بابىىىىن، الىىىىاي اترىىىىرخ 
با نتسىىاب اليىىه وا نت ىىام فيىىه فىىط مراحىىن الدراسىى  الجامعيىى   لهىىا. واعتىىي ب ىىن مىىن علمنىىط 

 حرفًا فيه.
 التوفيهلل. وفهلل اهلل الجمين للقير والصالح... انه ولط
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في المعنى اللغوي: يتحدد معنى الحداثة لغًة فػي وػوليـ: حػدث ال ػيد يحػدث حػدثً   
وحداثػػة ودحدثػػو فيػػو محػػدث وحػػديثت وثػػذلؾ احػػتحدثوتت ف لحػػديث ىػػو  ي ػػ د  ػػيد لػػـ يثػػف 
مػػػة  وثػػوف ال ػػػيد لػػـ يثػػػفت ومػػ  ابتػػػدع    وابتدعػػوت والحػػػديث والحػػدوث ندػػػيض الدػػديـ والددش

حدثُت خبػرًا دي و ػدت خبػرًا  ديػدًا  والحػديث ال ديػد مػف والمحدث ىو األمر المبتدع  واحػت
اال ي دت والحدث ىو ال ب ب دو األمر المنثر الذي لػيس معتػ دًا وال معروفػً   العػ لـ محػدث 

 ت(1)دي لو ص نع وليس بأزلي  ف لحداثة ىي ال دة  ودوؿ األمر وابتداؤه
مت ػػ نس مػػف  فػػي المعنػػى األدبػػي: علػػى الػػرصـ مػػف اف مصػػطلح الحداثػػة مصػػطلح 

والتنػ وض    (الػ  وحػدة)لحداثة؟ فإنو مصطلح ينطوي على ودر ثبير مػف  حيث الحؤاؿ م 
ت والحداثػػة  ػػدة فػػي االبػػداع  وتحػػرر (2)والنحػػبية علػػى المحػػتوييف الحوحػػيولو ي  واالبػػداعي

مػػف  حػػ ر المح ثػػ ة والتدليػػد  وذلػػؾ بإن ػػ ز عمػػؿ لػػـ يػػؤت بمثلػػو مػػف وبػػؿ  ولػػـ يحػػبؽ اليػػو 
ى صػػػعيد ال ػػػثؿ والموػػػموف  وفػػػي الحداثػػػة ال ػػػعرية تعبيػػػر عػػػف روح العصػػػر مبدعػػػو علػػػ

بأبع ده  ودحداثو ووو ي ه  تعبيرًا حو ريً   مم  يعثس تغلغؿ ال  عر في عصػره  وارتب طػو 
لحداثػػة مواصػػم ت محػػددة وطدػػوس لت ولػػيس (3)ب لحيػػ ة مػػف حولػػو ارتب طػػً  عوػػويً  و وىريػػ ً 

منوالي   ثم  اني  ليحػت طدحػً  يحمػظ عػف ظيػر ولػب  معلومة  يمثف احتيع بي  والنحج على
 ت(4)  و ورى محتمرة بينيـ  الني  م روع ممتوح بيف ال عرادويتب رى في تأديتو

اف دوؿ م  ي ب اف نتن ولو ىو المصطلح نمحو وع وتػو ب لمصػطلح اال نبػي الػذي  
ة والمرنحػػػية فمػػي اللغتػػيف االن ليزيػػ (5)ىػػو االحػػ س  الف مصػػطلح الحداثػػة مصػػػطلح صربػػي  

واختلمػت التر مػة العربيػة بػيف الحداثػة   Modernityو Modernismانت رت لمظتػ ف ىمػ  
فيث د يثوف المرؽ ويدً  في التر مةت فمي المع ػـ  والعصرية   والمع صرةت ام  في المع  ـ

                                           
  ولحػ ف العػرب  ابػف منظػور  مػ دة حػدث: 354ينظر: ثت ب العيف  الخليؿ بف احمد المراىيدي  م دة حػدث:  (1)

 ت24/ 1  ومع ـ االلم ظ الدرآنية: 1/161  والمع ـ الوحيط: 131-134/ 2

 ت1/11ينظر: ثت ب المنزالت  منزلة الحداثة   طراد الثبيحي:  (2)

 ت77ينظر: التأصيؿ والحداثة في ال عر العربي  محمود  لبي:  (3)

 ت84ينظر: الحداثة في االفؽ المغربي  ن يب العوفي:  (4)

 ت151اثة م لة  عر بيئة وم روعً  ونموذ ً   ح مي ميدي: دراحة في حد-ينظر: افؽ الحداثة وحداثة النمط (5)



 متهيد  احلداثة لغةً واصطالحاً وسريورة

 8 

 Modyernityبتعبيػر دو احػتعم ؿ عصػري  العصػرانية  و Modernismن د تر مة ثلمػة 
 Modernismثلمػة  ىمعنػ ىوف ال ػيد عصػريً ت  ال اف المع ػـ يوػيؼ الػو ثػدب لعصرية 

دنيػػ  حرثػػػة المثػػػر الثػػ ثوليثي لتأويػػػؿ تعػػػ ليـ الثنيحػػة فػػػي وػػػود الممػػ ىيـ العلميػػػة والملحػػػمية 
 ت(1)الح ئدة في الدرف الت حع ع ر

واخػػػتلط مصػػػطلح الحداثػػػة فػػػي العديػػػد مػػػف الثت بػػػ ت الندديػػػة بمصػػػطلح الحداث نيػػػة  
) فثػػ ف يوصػػؼ ال ػػعر )المػػودرنزمي( ب ل ػػعر الحػػديث  بينمػػ  يثػػوف مػػف الدوػػة   )المػػودرنـز

ت نبػػػػػػػً   Modernisticدو  Modernistوػػػػػػػة بػػػػػػػ لمودرنـز  وىػػػػػػػي  احػػػػػػػتخداـ صػػػػػػػمة ليػػػػػػػ  ع
ت ومصػػطلح الحداثػػة يختلػػؼ عػػف المػػودرنـز  اذ يمتلػػؾ مصػػطلح الحداثػػة داللػػة (2)ل لتبػػ س

دوف تديػد ب  ػتراط ت مذىبيػة او ظػ ؿ محددة على م ىو  وىري و  مؿ في نزعة الحداثة 
ومميوميػػػػةت ومنيػػػػ  تلػػػػؾ الخ صػػػػة بتحديػػػػد مووػػػػؼ دونطولػػػػو ي معػػػػيف بػػػػ زاد الحيػػػػ ة   ويميػػػػة

واالنح فت ام  مصطلح المودرنـز  فيو علػى الػرصـ مػف انػو ينتمػي الػى ال ػذر اللغػوي نمحػو 
ثػػة اليػػو  فأصػػبح يػػدؿ علػػى حر  ISMللمصػػطلح األوؿ  صيػػر انػػو وػػد تمػػذىب بعػػد اوػػ فة 

ت والمػػػودرنـز ىػػػي بحديدتيػػػ  (3)معينػػػة داخػػػؿ األدب الغربػػػي م ػػػروطة بووػػػع تػػػ ريخي معػػػيف
حرثػػة لػػـ تحػػتغرؽ ووتػػً  طػػويً  فػػي احػػب ني   لثػػف ثػػ ف ليػػ  دور فع ػػ ؿ فػػي ربػػط ال ػػعر فػػي 
احػػب ني  وامريثػػ  ال تينيػػة ب ل ػػعر فػػي اوربػػ ت ووػػد ظيػػرت ىػػذه الحرثػػة فػػي العدػػد األخيػػر مػػف 

 ت(4)لـ تدـ طوي ً الدرف الت حع ع ر و 
واحتخدمت الحداثة في معظـ الدراح ت األدبية والنددية مدترنة بمصطلح ت اخػرى   

 وليذا و ب علين  التمريؽ بيني   ومف ىذه المصطلح ت:
األصػػػ لة: اف األصػػػ لة ليحػػػت ذات داللػػػة زمنيػػػة حتميػػػة  ألف العمػػػؿ األصػػػيؿ ىػػػو  ت1

نمصػػ ؿ وثأنمػػ  ىػػو ً  مػػف االب"اإلنتػػ ج ال ديػػد الػػذي يحػػدث فػػي م ػػرى التػػأري   وػػر 

                                           
 ت586ينظر: و موس المورد  منير البعلبثي:  (1)

 ت8-6  و دؿ الحداثة في ال عر  ف وؿ ث مر: 171-171ينظر: مدارات نددية  ف وؿ ث مر:  (2)

 ت7  و ـتف: 171ينظر: ـتف:  (3)

 ت147ينظر: ندد الحداثة  ح مد ابو احمد:  (4)
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  واالصػػيؿ ىػػػو (1)ثػػؿ تمحػػير وتملػػت مػػف ط ئلػػة ثػػؿ مد رنػػة" حديدػػة فريػػدة تنػػد عػػف
ت (2)االنت ج الص دؽ الذي تنث ؼ لنػ  حديدتػو ثحػر يذيعػو علينػ  المنػ ف للمػرة االولػى

ف ألصػػ لة بيػػذا المعنػػى وػػد التدليػػد  وال فػػرؽ بػػيف اف يثػػوف التدليػػد  ثػػ ر فػػي اللغػػة 
و في لغة ا نبية  ف ألص لة تعني التخلص مف التدليدت ولثف ىذا لػيس ىػو العربية د

المعنػػى الوحيػػد لةصػػ لة  بػػؿ  ف ثمػػة معنػػى آخػػر وػػد يت ػػ وز المعنػػى الحػػ بؽ  وىػػذا 
المعنػػػػى الثػػػػ ني وريػػػػب مػػػػف اصػػػػؿ االحػػػػتعم ؿ اللغػػػػوي للثلمػػػػة  وىػػػػو  ػػػػبيو بمعنػػػػى 

ف م  يحػ مونو العراوػة فػي  ػعب لػيس )العراوة( وود عرفي  )توفيؽ الحثيـ( فد ؿ : "وا 
ف اإلصػػ لة فػػي األ ػػي د واالحيػػ د ىػػي   ال فوػػ ئلو المتوارثػػة مػػف دعمػػ ؽ الحدػػب  وا 

ىثػػذا  تذلػػؾ االحتمػػ ظ المتصػػؿ ب لمزايػػ  الموروثػػة  ثػػ برًا عػػف ثػػ بر  وحلدػػة بعػػد حلدػػة
يد ؿ في  عب دو ر ؿ او  واد  وىثذا يد ؿ في فػف دو علػـ دو ددبت عراوػة األدب 

ف الصػػػ لة اذًا ىػػػي التأصػػػؿ فػػػي  (3)حمػػػوظ المنحػػػدر الينػػػ  مػػػف بعيػػػد"ىػػػي ط بعػػػو الم
   وبيذا ث نت االص لة تتومف معنى الديمومة واالحتمرارت(4)األصؿ والصدور عنو

المع صرة: علػى الػرصـ مػف احػتعم لي  المػبيـ مػف حيػث التحديػد الزمنػي فػإف معن ىػ   ت2
صػػػرة تمثػػػؿ   نػػػب يتوػػػح بم حظػػػة نديوػػػي  وىػػػو الدػػػدـ  ومػػػف ىنػػػ  يبػػػدو دف المع 

ف األ الحرثػػة التددميػػة ت صيػػر انيػػ  وػػد تدتػػرب (5)صػػ لةفػػي مرثػػب الديمومػػة الػػذي يثػػو 
مف االص لة  ف عني بي  تمثيؿ الدػيـ الحػ ئدة فػي العصػر الحػديث والصػدور عنيػ   

ت وخيػػػر تحديػػد للمع صػػػرة ىػػو البػػػدد مػػػف (1)ممػػ  يلػػػد ال ديػػد الػػػذي لػػـ يثػػػف مػػػف وبػػؿ
تمثيػػػؿ للدػػػيـ المألوفػػػة فػػػي العصػػػر الحػػػديث  فػػػإف  الح وػػػرت ولمػػػ  ث نػػػت المع صػػػرة

بعػػض البػػ حثيف ورنيػػ  ببػػداي ت الدػػرف الع ػػريف  مت ػػ وزيف بػػذلؾ ثػػؿ التػػواري  التػػي 

                                           
 ت18ظواىر فنية في لغة ال عر العربي الحديث  ع د الديف رمو ف:  (1)

 ت129-128ينظر: م ثلة المف  زثري  ابراىيـ   (2)

 ت14الملؾ اوديب  توفيؽ الحثيـ  المددمة:  (3)

 ت25  والمع ـ االدبي   بور عبد النور: 159و 141ينظر: صدمة الحداثة  ادونيس:  (4)

 ت29دراح ت في التمحير الحو ري لةدب   ثري عي د:  -ينظر: الرؤي  المديدة (5)

 ت25ينظر: الحداثة ال عرية  عبد الم يد زراوط:  (1)
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يف اف التحديدات الح لمة تدػـو علػى م ػرد الػربط المػ دي  د  تحدد بداية المع صرة  ع
  ومػف (2)ؿح حػـ ومدبػو  حػو غبيف المع صرة وبيف واحد مف االحػداث الت ريخيػة بػ  م

 ت(3)ىن  اوترنت ب لتزامف

ال ػػد ة: وىػػي صػػمة الحػػديث دو المع صػػر او حػػواىم   لثنيػػ  التػػرتبط مثليمػػ  بزمػػ ف  ت3
بيف ال ديد والحديث فيدوؿ: "لل ديد معني ف:  (ادونيس)  وود ميز (4)ومث ف محدديف

وبلػو مػ  يم ثلػوت  زمني وىو  في ذلػؾ  آخػر مػ  احػت د  وفنػي  دي لػيس فػي مػ  دتػى
الحديث فذو داللة زمنية ويعني ثؿ  م لـ ُيصػبح عتيدػً ت ثػؿ  ديػد  بيػذا المعنػى  دم 

حديثت لثف ليس ثؿ حديث  ديدًا ]تتت[ ال ديد يتومف  ذف معيػ رًا فنيػً  اليتوػمنو 
ت (5)الحػػديث ب لوػػرورة  وىثػػذا وػػد تثػػوف ال ػػدة فػػي الدػػديـ ثمػػ  تثػػوف فػػي المع صػػرة"

ت ديػػػد ل ػػػمولية األولػػػى وخصوصػػػية الث نيػػػة  وتمػػػرؽ )خ لػػػدة حػػػعيد( بػػػيف الحداثػػػة وال
ى  "ىػػو  نتػػ ج المختلػػؼ داف الت ديػػد مػػف مظػػ ىر الحداثػػة  وال ديػػد عنػػ دحػػ سعلػػى 

 (6)المتغير ]تتت[ ال ديد ن ده في عصور مختلمة  لثنػو ال ي ػير  لػى الحداثػة دائمػً "
  ف االخػػػت ؼ يحػػػدد م ىيػػػة ال ديػػػد لتعبيػػػره عػػػف واوػػػع مت ػػػدد  والحػػػتخدامو معػػػ يير

  فػػػػي حػػػػيف اف الحداثػػػػة ت ػػػػتمؿ علػػػػى ال ػػػػدة (7)تغػػػػ ير الم وػػػػي وال تنميػػػػو دو تلغيػػػػو
وتت  وزى  في آف واحد  ولذلؾ فيي ترتبط "ب النزي ح المتح رع في المعػ رؼ ودنمػ ط 
اإلنت ج والع و ت على نحو يحػتتبع صػراع ت مػع المعتدػدات ]تتت[ ومػع الدػيـ التػي 

  فػػ)خ لدة حػعيد( تػرى اف الحداثػة التولػد (1)ئدة"تمرزى  دنم ط اإلنتػ ج والع وػ ت الحػ 

                                           
 ت113-112رؤية ت ريخيةت ورؤية فنية  محمد احمد العزب: -ينظر: عف اللغة واألدب والندد  (2)

 ت95  وال عرية العربية  ددونيس: 314ينظر: ف تحة لني ي ت الدرف  ادونيس:  (3)

 ت19ينظر: ظواىر فنية في لغة ال عر العربي الحديث:  (4)
 ت111- 99مددمة لل عر العربي  ددونيس:  (5)

 ت25الم مح المثرية للحداثة  خ لدة حعيد:  (6)

 ت3ينظر: تن وو ت الحداثة العربية  ثريـ الوائلي:  (7)

 ت25الم مح المثرية للحداثة:  (1)
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 ال مػػف خػػ ؿ التػػراثـ المعرفػػي  وتنطلػػؽ مػػف مرحلػػة الػػى اخػػرى  ومػػف ىنػػ  يمثننػػ  
 الدوؿ اف الحداثة حرثة فثرية   ملة لي  خص ئصي  ومميزاتي  وووانيني ت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التجربة االوروبية فيجذور الحداثة 

ثيرة في تحديػد ن ػود الحداثػة ومث نيػ   وربمػ  يعػود ذلػؾ الػى وا و الند د صعوب ت ث 
ت والحداثة بحديدتي  اثبر مػف ثونيػ  محػض ح دثػة (1)الغموض الذي يثتنؼ المصطلح نمحو

                                           
 ت31/ 1ي و يمس م ثم رلف : ينظر: الحداثة  م لثـ برادبر  (1)
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ت واذا (2)ط رئػػة  ػػ دت نتي ػػة عوامػػؿ مختلمػػة  النيػػ  م ػػثلة حوػػ رية و م ليػػة فػػي آف واحػػد
ًا الػػػى اطػػػ ر واحػػػع ىػػػو  طػػػ ر الت ربػػػة نظرنػػػ  الػػػى الحداثػػػة مػػػف الن حيػػػة التأريخيػػػة  احػػػتن د

االوروبيػػة  ن ػػد انيػػ  تمثلػػت فػػي المثػػر الغربػػي الدػػديـ  المتمثػػؿ بػػ لمثر اليونػػ نيت فمػػف اىػػـ 
 ذور الحداثة الغربية ىي ال ذور اليون نية  والمثر الحداثي عند اليون نييفت يدوؿ: ) ػيمس 

زج وعػػدـ مػػبػػة للحداثػػة ىػػي الم ثمػػ رلف( فػػي ثلمتػػو )عدػػؿ الحداثػػة(: " ذا ث نػػت الصػػمة الغ ل
التمييز بيف الرفض والدبوؿ  والحي ة والموت  الر ؿ والمردة ]تتت[ عندئذ لـ تأت الحداثة بم  
ىو  ديد اال وليً ت اف فثرة التوفيؽ بػيف األوػداد وديمػة وػدـ )ىيرووليػدس(ت يػذثر )ىوحػر( 

ومػف ) يوردانػو برونػو(ت بيف االوػداد   دتنػ  مػف فلحػمة )نيدػوال الدوصػي( دف فثرة التوفيؽ 
ومػػف االفثػػ ر الحداثويػػة  ت(3)ووػػد ذثػػر ىػػذا المميػػـو بطػػرؽ مختلمػػة  فػػي الدػػرف الت حػػع ع ػػر"

مف المثر اليون ني وامتدت فػي الحيػ ة األوروبيػة ىػي )االحػطورة( التػي اصػبحت  التي نبعت
 حػػػمة م زمػػػة لمثػػػر الحداثػػػة وددبيػػػ ت يدػػػوؿ )ىنػػػري حوحػػػم ف( فػػػي ثت بػػػو )الصػػػور البعديػػػة

 ب الحداثػػة اليػػـو دحيػػوا األوديحػػ  والم حػػـ األخػػرى لتثػػوف دلػػيً  ليػػـ فػػي للحداثػػة(: " ف ثت ػػ
 ػػوالتيـ الدصصػػيةت ودصػػبحت ثتػػب )ىػػوميروس( تثػػوف االطػػ ر الحديدػػي للدصػػة والد عػػدة 

ئرة مػػػف وصصػػػو والمػػػ دة للػػػنيج البنيػػػوي  الػػػنيج الػػػذي ُيطعػػػـ بػػػو )دزرا بونػػػدا( الحلحػػػلة الحػػػ 
ويووػػػػػح  (4) وليػػػػػ  مػػػػػع صيرىػػػػػ  مػػػػػف حوػػػػػ رات الصػػػػػيف وايط ليػػػػػ  وفرنحػػػػػ "الثد فيػػػػػة التػػػػػي يتن

)حوحم ف( امتداد ىذه الظ ىرة الى  ذورى  اليون نية فيدوؿ: "ويمثننػ  اف نػدرؾ الحػبب الػذي 
ة   مووػوعً  متميػزًا غيػر مف د لو دصبحت األح طير وصن عتي   وىي اداة ثد فيػة دائمػة ومت

االثػ ر الث حػيثية احتلػت دورًا   فػي الثد فػة الغربيػة  في التحليػؿ البنيػويت ذلػؾ ألف احػ طير
ممػػػ ثً  للػػػدور الػػػػذي احتلػػػت األحمػػػ ض النوويػػػة فػػػػي علػػػـ الوراثػػػة فػػػي الدػػػػرف  علػػػى األوػػػؿ 

ت ولثػػف لمػػ ذا ن عػػؿ مػػف المثػػر اليونػػ ني اوؿ حداثػػة ع لميػػة؟ النيػػ  حددػػت اىػػـ (1)"الع ػػريف

                                           
 ت1/29ينظر: ـتف :  (2)

 ت86/ 1ـتف :  (3)

 ت149-148تدويـ نظرية الحداثة ومووؼ االدب االح مي مني   عدن ف علي النحوي:  (4)

 ت149تدويـ نظرية الحداثة ومووؼ االدب االح مي مني :  (1)
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ت فمف حيث التغيير ن د دف العػ لـ صم ت الحداثة وابرزى   وىي فعؿ تغييري  وفعؿ  مولي
بعد اليون ف يختلؼ عف الع لـ وبؿ اليون ف  والتراث اليون ني ظؿ اح حً  وطيدًا لثؿ انط وػة 
فثريػػػة  دي يدػػػـو بمعػػػؿ التغييػػػر ومػػػ  زاؿ  الف معظػػػـ المػػػذاىب المثريػػػة ث نػػػت تحػػػعى الػػػى 

لم رثحػػية   وىػػي مػػف   ف (2)تأصػػيؿ ذاتيػػ  بػػ لعودة الػػى العصػػر اليونػػ ني )العصػػر المحػػوري(
فلحػػم ت العصػػر الحػػديث  تؤصػػؿ طريدتيػػ  بػػ لعودة الػػى )ىيراثليػػت(  وم ديتيػػ  بػػ لعودة الػػى 

  وىػذا التغييػر والتحػوؿ (3))ديمووريط(ت و يمرة فرويد تر ع برمتي  تدريبً  الى المثػر اليونػ ني
ليػػػػة دليػػػػؿ علػػػػى اف المثػػػػر اليونػػػػ ني ثػػػػ ف يمثػػػػؿ اوؿ حداثػػػػة  ػػػػملت مختلػػػػؼ الم ػػػػ الت العد

 والنظرية واالنح نيةت
امػػ   ػػموليتي  فتتمثػػؿ فػػي الغػػوص فػػي الظػػ ىرة حتػػى اعم ويػػ   للوصػػوؿ الػػى وػػ نوف  

 ت ويمثف دف ن مؿ دىـ مميزات الحداثة اليون نية االولى بم  يأتي:(4)ث بت وابدي
اني  حداثة تغيير  اذ احتط عت اف تغير الم رى الع ـ للثد فة  وىذا التغيير اليعني  ت1

نمػػػ   ػػػد ت الييػػػ  المراثػػػز الثد فيػػػة فػػػي العػػػ لـ  بػػػددًا مػػػف التغلغػػػ ؿ فػػػي ثػػػؿ بدعػػػة  وا 
الحػػوض المتوحػػط حتػػى الينػػد  وثػػ ف لمتوحػػ ت عحػػثر االحػػثندر الػػدور المع ػػ ؿ فػػي 

 انت  ر الحداثة اليون نيةت
اني  حداثة  مولية  فم  مف  يد  ال حعت اليو بصورة لـ يحبؽ لي  مثيؿ في دائرة  ت2

 الثد فة المتوحطيةت

   للذات ومد بلتي   وم  دلتي   والوووؼ ام مي  ومح ورتي تيتياىـ مميزاتي  ىو موا  ت3

حددػػػت الحداثػػػػة اليون نيػػػة الو ػػػػود )الثػػػ وس( ألنيػػػػ  احػػػ س ثػػػػؿ حداثػػػةت دي انتظػػػػ ـ  ت4
لمػػذىب دوحػػدي  فػػ  يو ػػد مػػذىب مػػف المػػذاىب  ال نديوػػو الػػى  ػػواره  ابتػػداًد مػػف 

ف التػػزاـ حػػدراط بػػ لعرؼ واالنصػػي ع للحثػػـ ال ػػعر الغنػػ ئي الػػى ال ػػعر التعليمػػي  ومػػ
 الى تمرد الثلبييف على ثؿ عرؼت

                                           
 ت62: مدخؿ الى نظرية   حن  عبود -ينظر: الحداثة عبر الت ري   (2)

 ت62ينظر: ـتف :  (3)

 ت63ينظر: ـتف :  (4)
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انيػػ  حداثػػة زراعيػػة والثت بػػ ت التػػي اثبرتيػػ  تػػأثرت ثثيػػرًا ب ػػموخ العلػػـو النظريػػة مػػف  ت5
 ت(1) ية  والمنوف األدبية والمم رح ت المنية مف  ية اخرى

 يػػة الدػػرف الخػػ مس امػػ  الحداثػػة الث نيػػة فيػػي حداثػػة مدنيػػة وصػػن عية  فيػػي منػػذ ني
ع ر حتػى الدػرف الع ػريف  اخػذت ت ػثؿ ثي نػً   ػ مً  متثػ مً   ذا خصػ ئص مميػزة وىػي: 

بمعنػػى  ت(2)خصيصػػة البنيػػة الثليػػة  وخصيصػػة الحػػي ؽ ال ػػ مؿ  وخصيصػػة الػػوعي النػػوعي
 اف الحداثة والنزعة الحداثية ىي بنية الم تمع الحديث ووعيو لذاتوت

لحداثػػػة الث نيػػػة  مػػػرت بمراحػػػؿ فػػػي اط رىػػػ  التػػػ ريخي ويػػػرى )م ر ػػػ ؿ بيرمػػػ ف( اف ا
ال ػػ مؿت وتبػػدد المرحلػػة االولػػى ثمػػ  يػػرى   منػػذ اوائػػؿ الدػػرف الحػػ دس ع ػػر وتحػػتمر حتػػى 
ني ية الدرف الث مف ع ر  وذلؾ حيف بدد الن س ي ربوف الحي ة الحديثة  دوف اف يعػوا تم مػً  

ني ت الدرف الثػ مف ع ػر  وذلػؾ مػع ويػ ـ حديدة م  ي ربوفت ثـ تبدد المرحلة الث نية في تحعي
نو يعيش في ع لـ حديث يختلؼ تم مػً  عػف أ  الثوري الذي دحس بىالثورة المرنحية  و ميور 

العػػ لـ الحػػػ بؽت امػػػ  المرحلػػػة االخيػػػرة فيػػػي تبػػػدد فػػػي مطلػػػع الدػػػرف الع ػػػريف  واخػػػذت عمليػػػة 
د فػة العػ لـ الن ميػة لنزعػة التحديث في ىذه المرحلة تتحع لت مؿ الع لـ ثلو ب لمعؿ  وتحدػؽ ث

 ت(3)الحداثة انتص رات م يودة في المف والمثر
وود حددت الت ربة االوروبية في مرحلتي  االولى ابتػداد ب ػم لي صربػي اوربػ   الثػورة 
الصػػن عية  وانطلدػػت مػػف ىػػذه المنطدػػة ايوػػً  حرثػػة االصػػ ح الػػديني البروتحػػتنتيةت وتدػػـو 

حرثػػة الحداثػػة دي نيػػة تنتمػػي الػػى ىػػذا العػػ لـ  ووػػد  اطروحػػة )مػػ ثس فيبػػر( علػػى اف احػػ س
حػػعت الػػى المصػػؿ بػػيف الػػديف والدولػػة  بػػيف الػػديف والحػػوؽت ووػػد حػػ عدت اخ ويػػ ت العمػػؿ 
التي ارحتي   على تطوير الردحم لية الصن عية  وث ف مف بيف اىـ العوامؿ في تأثيػد احػس 

                                           
 ت67-65مدخؿ الى نظرية:  -ينظر: الحداثة عبر الت ري   (1)

 ت119-118المصطلح والمميـو  ن يؼ الع لوني:  -ينظر: الحداثة والحداثية  (2)

 ت29دمس واليـو وصدًا  م ر  ؿ بيرم ف:  –ينظر: الحداثة  (3)
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ت بمعنػى بػزوغ العلػـ (1)التمثيػر والعمػؿ الحداثة  بروز الثد فة العد نية  والع دات العلمية في
 مني ً  ومم رحةت

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التجربة العربية فيجذور الحداثة 

اف الحؤاؿ الذي يحػعى الػى معرفػة زمػ ف الحداثػة  يتطلػب فػي حػبيؿ اال  بػة عليػو   
معرفػػػة اوؿ ابػػػداع فػػػي التػػػ ري  الب ػػػريت وىػػػذا مػػػ  اليمثػػػف معرفتػػػو ألنػػػو يدػػػع وػػػمف منطدػػػة 

لثػػػف لثػػػؿ حداثػػػة تػػػ ري   دي ال و ػػػود لحداثػػػة بػػػدوف  ت(1)ص ئبػػػة عػػػف حػػػدود معرفتنػػػ مظلمػػػة 

                                           
:  -ة ينظر: الحداثة والحداثي (1)    وينظر مصدره ىن ؾت113المصطلح والمميـو

 ت79-78ينظر: افث ر في الحداثة  طراد الثبيحي:  (1)
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تػػ ري ت وفػػي وػػود حػػدود علمنػػ  ومعرفتنػػ   نحػػتطيع اف نرصػػد دىػػـ الحػػداث ت المتعػػددة التػػي 
 يدى  المثر العربي ابتداًد مف حداثة االح ـ وورآنو العظيـ الذي احػتط ع اف يغي ػر طريدػة 

رىـ بتوحيػػػد ال الػػػذي يػػػدرؾ ب لعدػػػؿ  وىػػػذا التغييػػػر ن ػػػط الخيػػػ ؿ العػػػرب فػػػي التمثيػػػر  اذ امػػػ
العربػػي  و ػػ ؿ المثػػر فػػي آفػػ ؽ روحيػػة لػػـ يعرفيػػ  مػػف وبػػؿت وثػػ ف لحداثػػة ىػػذا الػػديف الػػدور 
الثبيػػػػر فػػػػي تغييػػػػر البنػػػػى اال تم عيػػػػة والحي حػػػػية واالوتصػػػػ دية  وب لتػػػػ لي تغيػػػػرت الممػػػػ ىيـ 

ت وحداثػػػة االحػػ ـ بػػػ   ػػؾ مػػػف الحداثػػػة (2)ؿوتغيػػرت معيػػػ  اللغػػة للتعبيػػػر عػػف تلػػػؾ اال ػػث 
وبنيػػػػت تلػػػػؾ  التػػػػي ىػػػػدمت صػػػػروح المثػػػػر الدػػػػديـ وبنػػػػت بػػػػدلي  صػػػػروحً  حديثػػػػة (3)الث حػػػػحة

 ت(4)الصروح: دين  وفثرًا ولغة وع و ت
وحػػدثت بعػػد ذلػػؾ ازاحػػة ثبيػػرة وىػػو انتدػػ ؿ الخ فػػة الػػى بػػ د ال ػػ ـ  وثػػ ف ذلػػؾ فػػي  

فة حدث التغيير في  ميع البنى الحي حية واال تم عية بداية العصر االموي  وبأنتد ؿ الخ 
ت واحت  ب ال عر ليذا التغيير وثتب ال عراد وص ئد حديثة في ىذا (5)واالوتص دية والمثرية

 ت(6)العيد
ولمػػػػ   ػػػػ د العصػػػػر العب حػػػػي  ػػػػيد العػػػػرب حداثػػػػة ثبيػػػػرة  اذ اعيػػػػد ترثيػػػػب البنػػػػى  

  فػػػػ لتغي ر والتطػػػػور مػػػػف طبيعػػػػة (7)المثريػػػػةاال تم عيػػػػة واالوتصػػػػ دية والحي حػػػػية والحػػػػث نية و 
االنحػػػ ف والػػػزمف والمػػػف  وثػػػأف  الح  ػػػة الي ػػػ د صػػػيه وموػػػ ميف  ديػػػدة يدتوػػػيي  المووػػػؼ 
النمحػػي  والتغي ػػر فػػي طبيعػػة الحيػػ ة  ويتطلبيػػ  االنمتػػ ح ال ديػػد علػػى مختلػػؼ الثد فػػ ت  وػػد 

ثؿ والموػموف  دفعت صير   عر في ىذا العصر ألف يدخؿ في محػ والت التغييػر فػي ال ػ
  (1)"فػػي المعػػ ني وروػػؽ فػػي الدػػوؿ فظيػػرت ت ربػػة )محػػلـ بػػف الوليػػد( فثػػ ف "دوؿ مػػف دلطػػؼ  

                                           
  و ػدؿ الحداثػة فػي 41-41 ػدؿ الحداثػة فػي ال ػعر  حػلم ف الواحػطي:  –ينظر: ال ػعر ومتغيػرات المرحلػة  (2)

 ت48ال عر  حلم ف الواحطي: 

 ت1/19ينظر: الحداثة:  (3)

 ت48حداثة في ال عر: ينظر:  دؿ ال (4)

 ت49ينظر: ـتف :  (5)

 ت49ينظر: ـتف :  (6)

 ت49ينظر: ـتف :  (7)

  ت832/ 2ال عر وال عراد  ابف وتيبة:  (1)
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وىو الو و االثثر بروزًا للحداثة العب حية  (2)وىو "مف د ير المحدثيف" (ب  ر بف برد)و  د 
اوؿ المحػػػػدثيف  بػػػػ لمعنى االبػػػػداعي  ممػػػػف خر ػػػوا علػػػػى مػػػػ  حػػػػمي بػػػػػ)عمود ال ػػػػعر "فثػػػ ف 
احػػػػت ذ "ووػػػػد ويػػػػؿ عنػػػػو انػػػػو  (3)"ف ال ػػػػدؿ الػػػػذي اثيػػػػر حولػػػػو ميػػػػـ  ػػػػداً ( ولػػػػذلؾ فػػػػ العربػػػػي

 و دد )ابو العت ىيػة( فػي االوزاف ال ػعرية وثػ ف "لحػرعتو وحػيولة ال ػعر عليػو (4)"المحدثيف
الػى  (ابػو نػواس)ت ودعػ  (5)ربم  و ؿ  عرًا موزونً  يخرج عف دع ريض ال ػعر ودوزاف العػرب"

ت وبعػد ذلػؾ (6)ت  وز اال ث ؿ ال عرية التدليدية ورموزىػ  الدديمػةنمط محتحدث في مح ولة ل
التػػي تعتمػػد علػػى الخلػػؽ ال علػػى مثػػ ؿ  خلػػؽ عػػ لـ آخػػر يت ػػ وز  (ابػػي تمػػ ـ)تػػأتي حداثػػة 

ت وود ويؿ عنػو "لػيس دحػد مػف ال ػعراد يعمػؿ المعػ ني ويخترعيػ  ويتثػه علػى نمحػو (7)الواوع
حػػ والت التػػي  ػػ دت مػػف بعػػده  وثليػػ  تيػػػدؼ وصيرىػػ  مػػف الم (8)فييػػ  دثثػػر مػػف دبػػي تمػػ ـ"

دوف للنيػػوض ب ل ػػعر الػػى محػػتوى الت ديػػد  وال يمثػػف اف نميػػـ ىػػذه الحرثػػة فيمػػً  صػػحيحً  
النظر اليي  في  ط ر الصراع المثير بيف م  ث ف يحمى ب لمندوؿ والمعدوؿ  بيف اىؿ الحنة 

بع الي ري م  تػزاؿ حيػة وم ثلػة ت والحداثة في الدرف الرا(9)والث مييف مف المعتزلة واورابيـ
ام ـ الن ود وثأني  ووية  ديدة  ولذلؾ راح الن ود االعتزالي يدافع عني  بحم س اعتد دًا منو 

عػف  (ادونػيس)ت وعلى ىذا االح س بحػث (1)ب ني  ترفض التحليـ المطلؽ للدديـ لم رد ودمو
  احح حػً  منػو بػأف ىػ  س (2) ذور الحداثة العربيػة عنػد ىػؤالد ال ػعراد الم ػ ر الػييـ حػ بد ً 

                                           
 ت757/ 2ـتف :  (2)

 ت16صدمة الحداثة :  (3)

 ت391المو ح  المرزب ني:  (4)

 ت791/ 2ال عر وال عراد:  (5)

 ت1/58ابف ر يؽ الديرواني: ينظر: العمدة في صن عة ال عر وندده   (6)

 ت21ينظر: صدمة الحداثة:  (7)

 ت53اخب ر ابي تم ـ  الصولي:  (8)

 ت81ينظر: روح العصر  عز الديف احم عيؿ:  (9)

 ت316ينظر: الخط ب النددي عند المعتزلة  ثريـ الوائلي:  (1)

 ت21-16ينظر: صدمة الحداثة :  (2)
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الحداثػػػة مو ػػػود عنػػػد ىػػػؤالد ال ػػػعراد   النيػػػـ يرفوػػػوف المح ثػػػ ة  وي ػػػد دوف علػػػى الحػػػبؽ 
 والتمردت
وعلػػى الػػرصـ مػػف اف الندػػد العربػػي الدػػديـ  اطلػػؽ مصػػطلح ال ػػعر المحػػدث وال ػػ عر  

المحػػػدث خػػػ ؿ المعرثػػػة الندديػػػة التػػػي حػػػدثت بػػػيف ابػػػي تمػػػ ـ وخصػػػومو  وبػػػيف ثػػػؿ  ػػػ عر 
ث وآخػػر   ال اف مصػػطلح الحداثػػة لػػـ تتوػػح داللتػػو الحديديػػة اال فػػي العصػػر الحػػديث محػػد

 ت(3)وفي الندد الغربي على و و الدوة
يد على انن  ال نحتطيع اف نمصؿ الحداثة العربية في العصر والبد لن  ىن  مف الت د 

ة ووػد لعربيػخصػ ئص الثد فػة ا الغربػي  ألف التم عػؿ والتبػ دؿ مػفالحديث عػف حداثػة العػ لـ 
ت بمعنػػػػى اف الحداثػػػة العربيػػػػة متػػػػأثرة الػػػػى حػػػػد ثبيػػػػر (4)اف العػػػػ م ف ىػػػػذه الثد فػػػػةاصنػػػى ىػػػػذ

بإن  زات الحداثة الغربية  االمر الذي يبعث على الدوؿ  ف ىن ؾ تبعيػة  بداعيػة تتػزامف مػع 
الدػوؿ  التبعية الع مة التي تعي ػي  األمػة حي حػيً  واوتصػ ديً  وثد فيػً   لدر ػة دفعػت ب حثػ   لػى

ربيػػة "ث لصػػدى ألصػػوات بعيػػدة حػػواد ث نػػت الع وػػة بػػيف الصػػدى ومصػػدره ع ف الحداثػػة ال
الدػػوؿ اف "احػػتيراد الحداثػػة فػػي الحيػػ ة واألدب  ودفعػػت آخػػر الػػى (5)مب  ػػرة دو صيػػر مب  ػػرة"

 ت(6)دمر م روع  وىو  بيو ب حتيراد وح ئؿ الصن عة ووح ئؿ الدف ع والمدارس األدبية"
ـ اف الحداثػػة فػػي  وىرىػػ  ثػػورة حوػػ رية  ػػ ملة  اليمثػػف فصػػلي  عػػف ممػػ  تدػػدـ نميػػ 

ثد فيػة او الحي و ت اال تم عية والت ريخية والحو رية واالثتم د ب لنظر اليي  بوصمي  ظ ىرة 
  عرية معزولة بذاتي ت

وتحتدعي التحوالت الخطيرة التي  ػيدتي  األمػة العربيػة تحػواًل فػي الثد فػة  اذ بػددت  
ير والتحوؿ تظير على الح حة العربية مع بدد م  يحمى بعصر النيوة العربية مع لـ التغي

دو عصػػر التنػػوير ت ىػػذا العصػػر الػػذي بػػدد ي ػػيد ت ػػثيؿ بنيػػ ت  ديػػدة علػػى اندػػ ض بنيػػ ت 

                                           
 ت169ينظر: مدارات نددية:  (3)

 ت271صدمة الحداثة :  ينظر: (4)

 ت13ال  عر العربي المع صر ومميومو النظري للحداثة  ص لح  واد الطعمة:  (5)

 ت13الحداثة في حرثة ال عر العربي المع صر  خليؿ موحى:  (6)
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ت وتو ؾ الحرثة األدبية دف ت مع على اف حملة ن بليوف على مصر ع ـ (1)العصر الوحيط
ت وامػػ  نيوػػة العػػراؽ فػػ ختلؼ البػػ حثوف فييػػ   (2)بيػػةث نػػت بدايػػة حداثػػة النيوػػة العر  1798

فمنيـ مف يرى اف العصر الحديث بدد في منتصؼ الدرف الت حع ع ر  ومنيـ مف يػرى اف 
مطلػػػع الدػػػرف الع ػػػريف ىػػػو البدايػػػة الحديديػػػة لحرثػػػة الحداثػػػة وب لػػػذات منػػػذ ثت بػػػة الدحػػػتور 

 ت(3)1918العثم ني 
ديث  واف الحداثػة مميػـو الحػديث  ووػد وفي ىذه المرحلة  ػ ع مصػطلح ال ػعر الحػ 

 تحوؿ ال عر نمحو بمعؿ التحوالت الحو رية النيووية  وتغي ر ال عر في  ػثلو وموػمونو
وفي ت ربتو الحديثة ب ثؿ ع ـ  وال حبيؿ الػى الحػديث  ال ببعػث الدػديـ واحي ئػو مػف  ديػد  

نػػو فػػي الووػػت نمصػػ ؿ عاالف ال ديػػد ي ػػب اف يثػػوف مػػف صػػميـ الم وػػي   نػػو اتصػػ ؿ بػػو و 
  بمعنػػػى اف الت ديػػػد لػػػيس مح ثػػػ ة للدػػػديـ وانمػػػ  الدػػػديـ حػػػيولد مػػػرة ث نيػػػة فػػػي حليػػػة (4)نمحػػػو

  ديدةت
في ومف ىذا المميـو حػ وؿ عػدد مػف  ػعراد النيوػة دف يحيػوا الم وػي مػف ا ػؿ  

على الوطف العربي منػذ اوائػؿ  ةوا بحداثة الع لـ الغربي الوافدلالح ور والمحتدبؿ  ودف يتص
رف الت حػػع ع ػػر  وثػػ ف الثلػػث األخيػػر مػػف الدػػرف الت حػػع ع ػػر البدايػػة الحديديػػة لحداثػػة الدػػ

  ومػػف (1)النيوػةت فثػػ ف )البػػ رودي( الػػذي وصػمو بعػػض البػػ حثيف بأنػػو رائػد ال ػػعر الحػػديث
 ػػػ د بعػػػده مػػػف ال ػػػعراد العػػػرب مثػػػؿ )دحمػػػد  ػػػووي   وحػػػ فظ ابػػػراىيـ  ومطػػػراف والرصػػػ في 

حوؿ الػذي حػدث فػي الحيػ ة العربيػة  لػذلؾ حػعوا نحػو  حػداث والزى وي( وصيرىـ ي يدوف الت
 التغيير والت ديد في مح والتيـ االحي ئية في ال عرت

                                           
 ت181ينظر: مدارات نددية:  (1)

 ت89  وعف اللغة واالدب والندد: 35ينظر: صدمة الحداثة:  (2)

 ت741و 661الحديث في العراؽ  يوحؼ عز الديف:  ينظر: تطور المثر (3)

 ت181ينظر: احطورة الموت واالنبع ث في ال عر العربي الحديث  ريت  عوض:  (4)

 ت96و 46ينظر: الب رودي رائد ال عر الحديث   ووي ويؼ:  (1)
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ال ػػعر العربػػي الدػػديـ  ولػػـ يثػػف مدلػػدًا لػػو  فػػي احػػتغ ؿ  مث نػػ ت  (البػػ رودي)وافلػػح 
ت وثأنػػو يدػػـو بػػدور (2)وانمػػ  عمػػؿ   ىػػدًا علػػى اف ير ػػع لل ػػعر  زالتػػو ونصػػ عتو ورصػػ نتو

ت واف ث ف ود حػ ثى الدػدم د فػي اصراوػيـ وطريدػة عروػيـ (3)الرويب المح فظ على ال عر
للمووػوع ت وفػي احػلوبيـ  وفػي معػػ نييـ  لثػف ثػ ف لػو ت ديػد واوػػح فػي  ػعره مػف حيػػث 

  وعػػػػد ه )طػػػػو ححػػػػيف( "اوؿ الم ػػػػدديف فػػػػي ال ػػػػعر (4)التعبيػػػػر عػػػػف  ػػػػعوره وعػػػػف م ػػػػ ىداتو
ممثػػػؿ وػػػدير لػػػبس دور نػػػو: "وثأنمػػػ  البػػػ رودي ىنػػػ  ووػػػ ؿ )العدػػػ د( ع (5)المصػػػري الحػػػديث"

ال  عر البدوي فوف ه لغة و عورًا وزي  وحرثة  فخلدو خلدً   ديػدًا و عػؿ لػو تمثػ اًل مػف نمحػو 
وحي تػػو واصػػبح مبتثػػرًا فػػي الػػدور الػػذي دخػػذه ثمػػ  يبتثػػر الممثػػؿ فػػي انتحػػ ؿ ددواره ودبط لػػو  

وبيذا ث ف )الب رودي(  (6)"ً  خ لدً  في ابتداعوفيو فن ف خ لؽ في اتب عو ثم  يثوف المرد فن ن
وثػػ ف  ػػعره ح ػػر الزاويػػة ة  الحػػديث مػػف عثػػرة االحػػ ليب الرثيثػػ حدػػً  مندػػذًا لل ػػعر العربػػي

  وبػػذلؾ اعطػػى )البػػ رودي( لل ػػعر العربػػي (7)لبنيػ ف الث حػػيثية المحدثػػة فػػي ال ػػعر العربػي
 تدفعة  ديدة مثنتو مف النيوض ورد اليو الحي ة والروح

فػػي تلػػؾ المرحلػػة بػػدور )البػػ رودي( النيوػػوي  وعلػػى  هووػػد اع ػػب ال ػػب ب الن  ػػ
ردحػػيـ )احمػػد  ػػووي وحػػ فظ ابػػراىيـ  وخليػػؿ مطػػراف( وصيػػرىـ مػػف ال ػػعراد الػػذيف اوػػطلعوا 

  (2)ووػد ظيػرت مدرحػتيـ ب حػـ مدرحػة المحػ فظيف (1)بيذه النيوة التػي ا ػعلي  )البػ رودي(
نيوػػة )البػػ رودي( وت ديػػده فػػي ال ػػعر  وعرفػػوا ب لمحػػ فظيف التػػي تمثػػؿ انحيػػ زًا ت مػػً  الػػى 

                                           
 ت44ينظر: االدب العربي المع صر في مصر:  ووي ويؼ:  (2)

 ت62ال عر العربي الحديث  حلمى الخوراد ال يوحي:  ينظر: االت  ى ت والحرث ت في (3)

 ت248/ 1ينظر: في االدب الحديث  عمر الدحووي:  (4)

 ت83تدليد وت ديد  طو ححيف:  (5)

 ت98 عراد مصر وبيئ تيـ في ال يؿ الم وي  عب س محمود العد د:  (6)

  وعػف 62ل ػعر العربػي الحػديث:   االت  ى ت والحرث ت فػي ا46ينظر: االدب العربي المع صر في مصر:  (7)
 ت121اللغة واالدب والندد: 

 ت46ينظر: االدب العربي المع صر في مصر:  (1)

 ت123  وعف اللغة واألدب والندد: 47ينظر: ـتف :  (2)
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على الصي صة وعلى ال ثؿ الييثلي للدصػيدة العربيػة ثمػ  ىػي  واالنيـ احتط عوا اف يح فظ
 ت(3)في عصور ازدى ر ال عر العربي

وثػػ ف بػػروز ) ػػووي( فػػي دواخػػر الدػػرف الت حػػع ع ػػر ودوائػػؿ الدػػرف الع ػػريف اعظػػـ 
ووثػؽ الصػلة ي  اذ عمؿ على ترحي  حرثػة النيوػة ال ػعرية حدث  عري في ال رؽ العرب

االولى  وبذلؾ يثوف ود اع د لل عر العربي مػ  فدػده مػف  بيف ال عر العربي الحديث و ذوره
ت وبيػذا الػدور يثػوف ) ػووي( امتػدادًا (4)ووة التوىج والحيوية  وىم  اىـ صم ت ال عر الدػديـ

)للبػػ رودي(ت واحػػتط ع ايوػػً  اف يبػػث فػػي  ػػعره الػػروح العربيػػة الحديثػػة  فيػػو لػػـ يثػػف مدلػػدًا 
لل عراد الددامى  بؿ ثػ ف وريبػً  مػف روحيػـ فػي  يد ع تػو واندف عػو العػ طمي  وب لووػت نمحػو 

ف (5)يتطلع الى الروح العربيػة الحديثػة ) ػووي( لنمحػو احػلوبً  اصػيً     وعلػى ىػذا النحػو ثػو 
اليتحرر مف الدديـ  ولثنو في الووت نمحو يعبر عف ال  عر وعصره ووصػؼ المخترعػ ت  

  وتمثػػف مػػف الصػػنعة  ووػػد اعتػػرؼ بػػذلؾ ا ػػد (6)وىػػو احػػلوب يدػػـو علػػى ال زالػػة والرصػػ نة
 ت(7)ن وديو

و)ىي ػػػو( واحػػػتط ع ) ػػػووي( اف ي ػػػدد فػػػي ال ػػػعر  متػػػأثرًا بػػػػ)الفونتيف( واحػػػ طيره  
ت  ال اف ت ديػػػػده الحديدػػػػي يثمػػػػف فػػػػي اوتح مػػػػو عػػػػ لـ المحػػػػرح ال ػػػػعري  (8)و ػػػػعره التػػػػ ريخي

وىػذا م يػدؿ علػى انػو   (1)وتخليؽ ىذا ال نس االدبي المحتحدث فػي األدب العربػي الحػديث
لػػػـ يدػػػؼ عنػػػد حػػػدود الدػػػديـ  بػػػؿ ثػػػ ف  ػػػ عرًا م ػػػددًا  وحػػػ وؿ اف يبػػػدع  ولثػػػف فػػػي حػػػدود 

 صيؿ   وفي حدود امث ني تو ىو ال خصية والثد فيةتاالحلوب العربي األ

                                           
 ت123  وعف اللغة واألدب والندد: 47ينظر: االدب العربي المع صر في مصر:  (3)

 ت75-73ر العربي الحديث: ينظر: االت  ى ت والحرث ت في ال ع (4)

 ت78ينظر: ـتف :  (5)

 ت121و 115-114ينظر: ـتف :  (6)

 ت121ينظر:  عراد مصر وبيئ تيـ في ال يؿ الم وي:  (7)

  ت125ينظر: عف اللغة واألدب والندد:  (8)

فػي    واالدب العربػي المع صػر317-316/ 2  وفػي االدب الحػديث: 125ينظر: عف اللغة واالدب والندد :  (1)
 ت81-81  االت  ى ت والحرث ت في ال عر العربي الحديث: 47مصر: 
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ويؤثد بعض الند د اف ) ووي( ىو "دوؿ مف ح وؿ الت ديد بمعن ه الدويؽ في األدب 
  لثػػف مح ولتػػو ىػػذه  ػػ دت ن وصػػة   فدػػد تن ولػػت وصػػؼ (2)العربػػي بػػؿ فػػي ال ػػعر العربػػي"

و م حظػػة  ػػواىد المخترعػػ ت الحديثػػة ثظػػواىر عصػػرية و"لػػيس الميػػـ ب لنحػػبة للت ديػػد ىػػ
 ت(3)العصر ولثف الميـ ىو فيـ روح العصر"

  فنػػػراه يػػػرتبط (4)وثػػػ ف )حػػػ فظ ابػػػراىيـ( وريبػػػً  مػػػف )البػػػ رودي( فػػػي مذىبػػػو ال ػػػعري
  (5)ب لتراث  ثً  ومومونً   ويعمؿ على بعثو ب ثؿ اثثػر حيويػة وتمػ عً  مػع روح العصػر

مثؿ ) ووي(  وثػأنيـ يػروف  نى بثؿ  يد يحدث  واخذ يصؼ المخترع تغوبذلؾ ذىب يت
ة لروح العصر وىو بذلؾ ث ف م ددًا ولثف فػي المدػدار الػذي احػتط ع بػو اف افي ذلؾ م  ر 

  (6)للعصػػر والبيئػػة تويثػػوف م ػػددًا  وىػػذا التغييػػر والت ديػػد الػػذي احدثػػو  ػػ د نتي ػػة احػػت  ب
 عر ملتػـز ف عليو رحػ لة اصػ حية ي ػب اب صيػ   وىػذا مػ  يػدؿ علػى انػو  ػأو عورًا منو ب

  واحػػػتط ع اف يدتػػػرب مػػػف ال ػػػعب وب ػػػثؿ ملمػػػت (7)لثػػػف لػػػيس االلتػػػزاـ بمميومػػػو الحػػػديث
 ت(8)للنظر

  ط لبػػً  (1)آف وػػً   ديػػدة لل ػػعر وال ػػعراد الػػذيف ع صػػروه (خليػػؿ مطػػراف)وربمػػ  فػػتح 
اف يعػػ ل وا الطػػ زج مػػف المووػػوع ت  واف يعبػػروا عػػف اح حيحػػيـ وافثػػ رىـ الخ صػػة  مػػنيـ 

ال ػػعر: )عصػػرنة( ت ويدػػوؿ بػػذلؾ م ػػددًا علػػى (2)فػػي  ػػعرىـ الحيػػ ة العصػػريةواف يعثحػػوا 

                                           
 ت84تدليد وت ديد:  (2)

 ت13ال عر العربي المع صر وو ي ه وظواىره المنية والمعنوية  عز الديف احم عيؿ:  (3)

 ت13ينظر:  عراد مصر وبيئ تيـ في ال يؿ الم وي:  (4)

 ت117و 47ينظر: األدب العربي المع صر في مصر:  (5)

 ت119ينظر: ـتف :  (6)

 ت167-164/ 2  و221-215/ 1ينظر: ديواف ح فظ ابراىيـ:  (7)

  126  وعػف اللغػة واالدب والندػد: 115و 113ينظر: ح فظ ابراىيـ  ػ عر النيػؿ  عبػد الحميػد حػند ال نػدي:  (8)
 ت82واالت  ى ت والحرث ت في ال عر العربي الحديث: 

 ت185  ومع ال عراد  زثي ن يب محمود: 119ينظر: تدليد وت ديد:  (1)

  وابػو  ػ دي وحرثػة الت ديػد فػي 386ينظر:  م عة ابولػو واثرىػ  فػي ال ػعر الحػديث  عبػد العزيػز الدحػووي:  (2)
 ت94  وصدمة الحداثة: 25ال عر العربي الحديث  ثم ؿ ن أت : 
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اف عمليػػػة الخلػػػؽ  (3)"دريػػػد اف يثػػػوف  ػػػعرن  مػػػرآة صػػػ دوة لعصػػػرن  فػػػي مختلػػػؼ انػػػواع رويػػػو"
واالبػػداع فػػي ال ػػعر اذًا تدػػـو علػػى العصػػرية  عنػػد مطػػراف  وىػػذا مػػ  ي علنػػ  ندػػوؿ عنػػو انػػو 

 ت  عر فيـ عملية التحديث فيمً  عصري ً 
اف مح والت مطراف الت ديدية ث نػت محػ والت تختلػؼ بعػض ال ػيد عػف محػ والت 
 عراد النيوة  ألني  ث نت مح والت واعية تصدر عف ادراؾ ث مؿ لورورة ادخ ؿ التغيير 
الػػػى  حػػػـ االدب العربػػػي لثػػػي يحػػػ ير روح العصػػػر  ووػػػد عبػػػر عػػػف وػػػرورة  حػػػداث ىػػػذا 

ؿ: "ميػدُت الطريػؽ للت ديػد وبػواًل فػي دوائػر ددبيػة الت ديد  ولثف بصورة متدر ة ون مية فيدػو 
 لػػػى مػػػ  وراد ظنػػػي  وحتحػػػتمر فػػػي االتحػػػ ع بحثػػػـ العصػػػر  ث نػػػت وػػػيدة ثػػػـ دخػػػذت تتحػػػع

ت بمعنػػى اف الت ديػػد  ػػمؿ  ػػثؿ الدصػػيدة (4)وح   تػػو والعلػػـ ومدتوػػي تو والمػػف ومحػػتحدث تو"
 وموموني ت

ث بتػػً  مػػف عن صػػر ال ػػعر  ومػػف ان  زاتػػو الحداثويػػة التػػي اصػػبحت فيمػػ  بعػػد عنصػػراً 
الحديث   ت ديده على الوحدة العووية في الدصػيدة  حيػث تت حػؽ احػداث الدصػيدة حتػى 

فػػي الدصػػيدة العربيػػة الحديثػػةت واحػػتحدث ايوػػً   (6)ت وط لػػب بوػػرورة توافرىػػ (5)تبلػػه الػػذروة
األدب واالنح ف   وبتأثير مب  ر مف الغرب  والحيم   الدصص الدرامي الذي يتصؿ ب لحي ة

  ويثوف بذلؾ ود حدؽ حلـ الثثير مف  عراد العرب الذيف ص ب عػنيـ ىػذا النػوع (1)المرنحي
ت وثػػػ ف وراد ل وئػػػو لمثػػػؿ ىػػػذا النػػػوع مػػػف (2)الطػػػ بع الروم نحػػػي والتػػػ ريخيذو مػػػف ال ػػػعر  

                                           
 ت48اريد لل عر العربي  خليؿ مطراف:  (3)
 ت11مطراف: الت ديد في ال عر  خليؿ  (4)

 ت1/9ينظر: ديواف الخليؿ  خليؿ مطراف:  (5)

تطػػور ا ػػث لو ومووػػوع تو بتػػأثير األدب الغربػػي  ست موريػػة:  1971-1811ينظػػر: ال ػػعر العربػػي الحػػديث  (6)
  ونظرية ال عر عند ال عراد الند د في االدب 96  واالت  ى ت والحرث ت في ال عر العربي الحديث: 92-93

 ت351-349دراحة مد رنة  منيؼ موحى:  -ف خليؿ مطراف الى بدر   ثر الحي بالعربي الحديث م

تطػػػور ا ػػػػث لو  1971-1811  وال ػػػعر العربػػػي الحػػػديث 127ينظػػػر: االدب العربػػػي المع صػػػر فػػػي مصػػػر: (1)
 ت135-134  ودراح ت في الندد األدبي   احمد ثم ؿ زثي: 99و 92وموووع توتتت: 

 154-148و 123-121و 117-112و 117-115و 93-82و 59-1/55ينظػػػػػػػػػػػر: ديػػػػػػػػػػػواف الخليػػػػػػػػػػػؿ:  (2)
 ت183-179و
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ت (3)ال ػػػعر رصبتػػػو فػػػي التعبيػػػر عػػػف األفثػػػ ر الخ صػػػة التػػػي تمػػػس الم تمػػػع وحريتػػػو المديػػػدة
 ددـ ال عر العربي خطوة الى االم ـتوبت ديده ىذا ت

وعلػػى الػػرصـ مػػف ت ديػػده وعصػػريتو بدػػي مغلدػػً  عنػػد حػػدود ت ربتػػو  بمعنػػى انػػو لػػـ 
  نبو تي ر ال ديد الذي   د لو يحتطع االنمص ؿ عف الدديـ  بؿ ث ف ي ري في  عره والى 

يػػد فيدػػوؿ: ت ويؤثػػد مطػػراف ارتب طػػو ب لدػػديـ ورصبتػػو فػػي  حػػداث الت د(4)مػػف التػػأثير الغربػػي
"دتػػ بع الحػػ بديف فػػي االحتمػػ ظ بأصػػوؿ اللغػػة  وعػػدـ التمػػريط فييػػ   ]تتت[ دمػػ  األمنيػػة الثبػػرى 

ف لت ديػػد ىػػو الػػذي  (5)ت ػػيش بػػي  فيػػي دف ادخػػؿ ثػػؿ  ديػػد فػػي  ػػعرن  العربػػي"التػػي ث نػػت 
يحػػ فظ علػػى اللغػػة وحيويتيػػ   لثػػف دوف االنمصػػ ؿ التػػ ـ عػػف اصػػولي   وانمػػ  االنمثػػ ؾ مػػف 

 ال  مدة التي ال ت ئـ العصر الحديثتالديود 
ود حدؽ اند بً  ولو  زئيً  في ال عر العربػي  وىػذا مػ   (مطراف)مم  تددـ   نرى اف 

 عؿ معظـ الب حثيف يصمونو بري دة الت ديد فػي عصػرهت اذ  علػو )طػو ححػيف( حػيد  ميػع 
 ؿ آخػر انػو اوؿ   ووػ(7)  واثػد )منػدور( ريػ دة مطػراف فػي ال ػعر(6) عراد العرب دوف من زع

نػو ثػ ف الحػلؼ الطيػب    عر عربي عثس النزع ت الحديثػة  وتحػرر مػف  مػود التدليػد   وا 
 ت(1)ل عراد المدارس التي تبعتو
اذ ث ن  راية الت ديد النيووية في ال عر   (الرص في)و (الزى وي)وفي العراؽ حمؿ 

طتيم   الع ػريف وبوحػ يحيطراف علػى الم ػيد ال ػعري العراوػي فػي العدػود األولػى مػف الدػرف
 ت(2)احتط ع ال عر العراوي الحديث اف ين ؿ اىمية على المحتوى العربي ال  مؿ

                                           
 ت18-12ينظر: خليؿ مطراف  محمد مندور:  (3)

 ت125ينظر: األدب العربي المع صر في مصر:  (4)

 / المددمةت2ديواف الخليؿ:  (5)

   وينظر مصدره ىن ؾت86ينظر:  م عة ابولو واثرى  في ال عر الحديث:  (6)

 ت11اف: ينظر: خليؿ مطر  (7)

ت وبتأثيره فػي ال ػعراد  ينظػر : ال ػمؽ البػ ثي  احمػد 16ينظر: ال عر المصري الحديث  محمود اميف الع لـ:  (1)
 ت53-52  وانداد الم ر  احمد زثي ابو   دي: 1236زثي ابو   دي : 

 ت241ينظر: االت  ى ت والحرث ت في ال عر العربي الحديث  (2)
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الى الت ديػد والثػورة علػى الدػديـ  وربمػ  ثػ ف احػبؽ مػف ال ػعراد فػي  (الزى وي)ودع  
تصػوره ال ديػػد فػػي ال ػػعر فػػي الدػػرف الع ػػريف  ووػػد خصػػص ط ئمػػة مػػف  ػػعره للحػػديث عػػف 

وال عرادت ومعنى ال ديد عنده ىو "اف يػنظـ ال ػ عر عػف  ػعور عصػري ال ديد في ال عر 
ف ثػػػ ف  صػػػ دؽ يخػػػتلج فػػػي نمحػػػو ال عػػػف تدليػػػد  وذلػػػؾ مػػػ  ثػػػ ف يمعلػػػو  ػػػعراد ال  ىليػػػة  وا 

ثمػ  وػ ؿ ت وال ديػد (3) عورىـ محدودًا   ف ل ديػد فػي الدػديـ والحػديث  ذا لػـ يحػبدو  ليػو دحػد"
 س الوث بة ولو لـ يت دد الليؿ والني ر لمليم  الن ظر:ىو "دححف م  تنزع اليو النم)الزى وي( 

 عرفتو في حي تػػي     حئمُت ثؿ وديػػـ
 مف ال ديد فيػػ ت      فش ث ف عندؾ  يد

لثػػؿ دمػػة  لعربػػي  ػػعراد الغػػرب فػػي  ػػعورىـ فػػإف  وال دريػػد ب لت ديػػد دف يدلػػد ال ػػ عر ا
علػػى ال ػػعور  (الزىػػ وي)يد ت وت ػػد(4) ػػعورًا خ صػػً  بيػػ  التحػػس بػػو دمػػة اخػػرى ث لموحػػيدى"

الخ ص ب ألمة  ىو ت ديد على اثر ال  عر الم دد الذي يثت ؼ في ىػذا ال ػعور حػ ح ت 
يبػ له ويتطػرؼ عنػدم  ي ػدد علػى الت ديػد  وتطرفػو  (الزى وي)مف المعؿ االنح ني  صير اف 

اف يلحػػػؽ ب لعصػػر  والبػػػد اف يلبػػي ح  ػػػ ت  ينبػػع مػػف حػػػس ندػػدي واوػػػح  اف ال ػػعر البػػد  
مس المت ددة  والبد اف يواثب  ديد الحي ة نمحو  فمي تدحيمو لمف يم رحوف االدب  وػ ؿ الن

عػػػػف ال ػػػػعراد: "يحػػػػيروف مػػػػع روػػػػي العلػػػػـ  نبػػػػً  الػػػػى  نػػػػب  ويحػػػػتحبوف ال ػػػػعر خلػػػػوًا مػػػػف 
المب لغػػػػ ت  منطبدػػػػً  علػػػػى الطبيعػػػػة  مػػػػع المح فظػػػػة علػػػػى ال ػػػػعور العربػػػػي الػػػػذي ىػػػػو وػػػػواـ 

 ت(1) خصيتو"
ليد ال عراد فد ؿ عف التدليد:  نػو "ذمػيـ حػواد ثػ ف تدليػدًا ل ػعراد تد (الزى وي)وع ب 

  ووػػ ؿ عػػف نمحػػو "وانػػزع اف ام ػػي ب ػػعري (2)العػػرب األوػػدميف او ل ػػعراد الغػػرب المحػػدثيف"

                                           
 وي: وتاالو  ؿ    ميؿ صدوي الزى  (3)
 ت5/ب  واالو  ؿ: 1ديواف  ميؿ صدوي الزى وي:  (4)

 /دت1ديواف  ميؿ صدوي الزى وي:  (1)

 ت5اللب ب   ميؿ صدوي الزى وي: د   و االو  ؿ :  (2)
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ت اف معي ر  ودة ال ديػد (3)في حبيؿ الحي ة والطبيعة مت نبً  المب لغ ت وثؿ م  ليس حديديً "
 :(4)اذًا ىو مط بدتو الحديدة

 بؽ للحديدػة يثبػر وال عر ب لمعنى المطػ 
 ت(5)واف الطبيعة وحدى  ىي االولى ب لتدليد

ولعن يتػػو  (6)ىػػو "م ثػ ف م ػػبعً  ب ل ػػعور العصػػري" (الزىػػ وي)اف ال ديػد الػػذي يعنيػػو 
ب ل عور العصػري راح يػدعو الػى ال ػعر العصػري الػذي يػنـ احي نػً  عػف  عػؿ الغػرض حػدًا 

 ت(7)ديد  وذلؾ ي عؿ ثؿ م  يحيط ب ل  عر م دة لل عرف صً  بيف الدديـ وال 
ـ فيػػو ن ظمػػو  خصػػيتو ىػػو  وبيئتػػو  وعصػػره  ياف ال ػػعر العصػػري ىػػو الػػذي يحػػتل

ىذه النواحي في تحديده ليذا ال عر فد ؿ: "وود اختلؼ األدبػ د  (الزى وي)وظروفو  وود بيف 
لمتولد مف فعؿ للمحيط في تعريؼ ال عر العصري صير اني ار حتتت ثونو  عور ال  عر ا

ثبير التأثير فػي روحػو فيبػرزه فػي صػورة المػ ظ موزونػة تعػرب عنػو فػ  يثػوف اال صػ دوً  ال 
ت ػػينو مب لغػػة وحػػيً  لػػيس عليػػو مػػف التثلػػؼ مػػ  يػػذىب بصػػم ئو وروعتػػو وىػػذا ىػػو ال ػػعر 
الحديدػي فػػي ثػؿ عصػػر واذا ثػ ف ىنػػ ؾ اخػت ؼ فيػػو متولػد مػػف اخػت ؼ المػػؤثرات بححػػب 

وال ػػػ عر العصػػػري يدػػػوؿ ىػػػذا ال ػػػعر "بػػػدواع عصػػػرية اثثرىػػػ  ا تمػػػ عي ثػػػأف  (1)"العصػػػور
مث ليػػ  ثمػػ  دي ػػ ىد ظ مػػة فيصػػورى  فػػي  ػػعره داعيػػً  بػػذلؾ األمػػة الػػى ازالتيػػ  وعػػدـ تثػػرار 

يمعػػؿ الغربيػػوف فػػي روايػػ تيـ دو يػػرى عػػ دة  ػػ ئنة للم تمػػع فيدبحيػػ  بتصػػوير مػػ  يلحدػػو مػػف 
وعليػػػو  (2)وفػػػ ه حدػػػو الروائيػػػوف االخ ويػػػوف فػػػي الغػػػرب" بي  وىػػػذا ايوػػػً  ممػػػ باالوػػػرار بحػػػ

ف ل ػػعر العصػػري ىػػو مػػ  احػػت  ب لػػدواعا عصػػرية  وىػػذا مػػ  ي علػػو يمثػػؿ العصػػر  وتددمػػو 

                                           
 ت1/2ديواف  ميؿ صدوي الزى وي:  (3)

 ت271/ 1ـتف:  (4)

 /دت1ـتف :  (5)

 اللب ب: دت (6)

 ت151  عب س توفيؽ: 1958-1921العراؽ مف ينظر: ندد ال عر العربي الحديث في  (7)
 ت25ححر ال عر  الزى وي:  (1)
 ت71ـتف :  (2)
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ت ويبػدو (3)ال ػعر العصػري ب لحدػ ئؽ العلميػة الحديثػة فػي  ػعره (الزىػ وي)العلمي  لذلؾ ويد 
دعػػت الػػى عػػد  الحدػػ ئؽ العلميػػة  اف النظػػرة التػػي تػػرى فػػي ال ػػعر وحػػيلة تعليميػػة ىػػي التػػي

واالفثػػػ ر الم ػػػردة مػػػف الػػػدواعي العصػػػرية  التػػػي ي ػػػدر نظميػػػ  ودر يػػػ  فػػػي بػػػ ب ال ػػػعر 
مػػػػف اعلػػػػى طبدػػػػ ت ال ػػػػعر  (الزىػػػػ وي)ت حتػػػػى اف )رف ئيػػػػؿ بطػػػػي(  عػػػػؿ  ػػػػعر (4)العصػػػػري

العصػػػػري الف "مذىبػػػػو فيػػػػو مػػػػذىب العػػػػ لـ يريػػػػد تدييػػػػد الحدػػػػ ئؽ العلميػػػػة بح حػػػػؿ الػػػػنظـ  
يصؼ الحي ة وو وىي  ب عر ع ؿ  والحثيـ اال تم عي يوع وواعد العمراف في والميلحوؼ 

ا ػػػػد  يلػػػػو حم حػػػػً   (الزىػػػػ وي)وبػػػػذلؾ نعلػػػػـ اف  (5)ابيػػػػ ت مرصػػػػمة الدػػػػوافي محثمػػػػة االوزاف"
  وثػ ف مػف طليعػة الػرواد الػذيف ميػدوا (6)"ظػ ىرة حوػ رية خ صػة"انػو ثػ ف يمثػؿ للت ديد  و 

 ت(7)هالذي اعتراه والمصنوع ت التدليدية التي صدت محور لنيوة ال عر وتحريره مف الدديـ 
فث لزى وي في حم حتو للت ديد والػدعوة الػى ال ػعر العصػري  وثػ ف  (الرص في)ام  

ت واحػتط ع اف يخػرج (8)مف طليعة  يلو في ثحر طوؽ التدليد والر عية في التمثير والتعبير
 :(2)يدوؿ (1)للح   ت ال ديدة ب ل عر الى الحي ة العصرية  وبلغة عصرية  ديدة تتحع

 وا ود ال عر م  يثحػوه و ئلػػو
 بو ي ذا العصر ال الخ لي مف العصر   

 اليححف ال عػر  ال وىو مبتثػػر
 ودي  ححف ل عػر صير مبتثػػػر؟   

                                           
 ت152: 1958-1921ينظر: ندد ال عر العربي الحديث في العراؽ مف  (3)
ينظػػػر: لغػػػة ال ػػػعر الحػػػديث فػػػي العػػػراؽ بػػػيف مطلػػػع الدػػػرف الع ػػػريف والحػػػرب الع لميػػػة الث نيػػػة  عػػػدن ف ححػػػيف (4)

  ت139-138العوادي: 
 ت وينظر مصدره ىن ؾت139ـتف :  (5)
 ت9الزى وي وديوانو الممدود  ى ؿ ن  ي:  (6)
 ت51مرحلة وتطور    ؿ الخي ط:  -ينظر: ال عر العراوي الحديث (7)

 ت256ينظر: االت  ى ت والحرث ت في ال عر العربي الحديث:  (8)
  ومد ؿ في ال عر العراوػي الحػديث  59-58ينظر: دروس في ت ري  آداب اللغة العربية  معروؼ الرص في:  (1)

 ت49عبد ال ب ر داود البصري: 
 ت1/182ديواف الرص في:  (2)
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التدليػػد فػػي االدب فدػػ ؿ: " ف  التدليػػد  فش ثػػ ف فػػي االمػػور العدليػػة  (الرصػػ في)ورفػػض 
يػػرفض التدليػػد ألنػػو ثػػ ف يتطلػػع الػػى  (الرص فيفػػػ) (3)األدبيػػة اوػػبح"وبيحػػً  فيػػو فػػي المحػػ ئؿ 

 ت(4)التي تتطلع نحو المحتدبؿ  وترفض االلتم ت الى الم وي المحتدبلية
علػػى درايػػة ت مػػة اف تحديػػؽ ثػػؿ ال ديػػد فػػي ال ػػعر ميمػػة صػػعبة  (الرصػػ في)ولثػػف 

فػي  (الرصػ في)يدػوؿ   دًا  وىػذا مػ   عػؿ ال ػعر يثتحػب ط بعػً  محػدودًا فػي رؤيتػو للحيػ ةت
ذلػػؾ: "اف ال ػػعر الحػػديث لػػـ يػػزؿ فػػي ات  ى تػػو محػػدودًا ايوػػً    فينػػ ؾ مػػف منػػ حي الحيػػ ة 

ي ػػرؤ ال ػػعر بعػػد علػػى تصػػويرهت واثبػػر مػػ نع يمنعػػو عػػف ذلػػؾ ىػػو التد ليػػد ونواحييػػ  مػػ لـ 
فػػي  الب ليػػة والعػػ دات الحػػديمة التػػي تديػػده وتديػػد الحريػػة المثريػػة بديػػود وثيدػػة  ونحػػف لػػـ نػػزؿ

فػػي الع نيػػة ويمعػػؿ فػػي طػػي الخمػػ د افعػػ اًل يػػرى  يتعػػ طى فػػي الحػػر مػػ  يػػراه معيبػػ ً م تمػػع 
ت وىػػذا مػػ   عػػؿ دعػػوة رواد النيوػػة لػػـ تت ػػ وز رواحػػب الدػػديـت (5)"ال يػر فييػػ  بػػ لدوؿ معيبػػ ً 

وحتى دعوتيـ لـ تت  وز الى دبنية النص ال عري ثلي   وانم  تن ولػت المووػوع فدػط  وىػذا 
عدودىػ  االولػى تنصػب حػوؿ الموػموف خصيصػة ال وىريػة لحداثػة النيوػة فػي م   عؿ ال

ت وب لتػػ لي فػػ ف دعػػوتيـ اصػػبحت مدصػػورة فػػي رؤيتيػػ   تلػػؾ الرؤيػػة التػػي تدػػـو اح حػػً  (6)فدػػط
روح الدديـ حػ رية  ى  مم  ابد(1)ت والموووع  وبيف ال ثؿ والموموفعلى المصؿ بيف الذا

ت ثمػ  اف محػػ والتيـ (2)زوا مرتثػزات المعرفػػة التدليديػةفػي وصػ ئدىـت ولػـ يحػػتطيعوا اف يت ػ و 
يدػػػي النيػػػـ ف ػػػلوا فػػػي تطبيديػػػ  لعوامػػػؿ مختلمػػػة منيػػػ  ثد فيػػػة دالت ديديػػػة لػػػـ تأخػػػذ مث نيػػػ  الح

 ت(3)وحي حية وا تم عية ح دت عصرىـ

                                           
   وينظر مصدره ىن ؾت12في ال عر العربي الحديث  احمد مطلوب:  (3)
 ت137-136ينظر: لغة ال عر الحديث في العراؽ بيف مطلع الدرف الع ريف والحرب الع لمية الث نية:  (4)
 ت321آراؤه اللغوية والنددية   دحمد مطلوب:  – في الرص (5)

 ت357و 251و142ينظر:لغة ال عر الحديث في العراؽ بيف مطلع الدرف الع ريف والحرب الع لمية الث نية: (6)

  وحرثيػػة 245:  لغػػة ال ػػعر الحػػديث فػػي العػػراؽ بػػيف مطلػػع الدػػرف الع ػػريف والحػػرب الع لميػػة الث نيػػةينظػػر:  (1)
حتػى ويػ ـ الحػرب الع لميػػة الث نيػة  عربيػة توفيػػؽ  1871يػد فػي ال ػػعر العراوػي الحػديث منػذ عػػ ـ التطػور والت د

 :  ت74الـز

 ت161-161ينظر: مميـو ال عر لدى الرص في  عدن ف ححيف العوادي:  (2)

 ت51و  39-38ينظر: ال عر العراوي الحديث مرحلة وتطور:  (3)



 متهيد  احلداثة لغةً واصطالحاً وسريورة

 29 

وممػػػ  تدػػػدـ  ن ػػػد دف ىػػػؤالد الػػػرواد النيوػػػوييف العػػػرب لػػػـ يتمثنػػػوا مػػػف خلػػػؽ حرثػػػة 
ف الحوػػ رة لػػـ تحػػتدر فػػي نمػػوس ىػػؤالد دث  ولعػػؿ ذلػػؾ يعػػود  لػػى  ػػعرية بمميوميػػ  الحػػدي

ب ػػػثؿ عميػػػؽ ووػػػوي  ولػػػـ يحػػػتطيعوا تحويليػػػ  الػػػى  ػػػزد مػػػف نموحػػػيـ وعدػػػوليـ النيوػػػوييف 
وعدػػػوليـ فػػػي صػػػي صة  ػػػعرية  ديػػػدة ومػػػف يتػػػ بع " ػػػعراد عصػػػر االحيػػػ د ي ػػػد احتحػػػ مً  

فػي  - ي وف الحي ة المع صرةللم وي  ويلحظ دنيـ ي تروف المع ني الدديمة  وال يث دوف يع
 ت(4)ددنى مع ي ة" -بعض فئ تيـ

وبعد مت بعن  ل ذور الحداثة العربية نصبح موطريف لطرح حؤاؿ: ىؿ  يد الػوطف 
العربػػػي حداثػػػة  ػػػبيية بحداثػػػة العػػػ لـ الغربػػػي  وي علنػػػ  وػػػ دريف علػػػى اف نصػػػمو بػػػ لم تمع 

ف الحداثػػة العربيػػة لػػـ تػػأت بػػي الحػػديث نمحػػو دو او الحػػديث بحػػدود وم مػػح الم تمػػع األور 
بعد؟ ل   بة عف ذلؾ ثتبن  المصوؿ الد دمة التي تن ولن  فيي  الحرث ت والمدارس التي تلت 

 مدرحة االحي د ىذهت

                                           
 ت211فيف: مدرحة اإلحي د والتراث   ابراىيـ الحع  (4)



 الفصل االول   مفهىم حداثة  الشعر عند مجاعة الديىان

 ٖٔ 

 بية والعربيةوجماعة الديوان وصلتهم بالثقافتين األور

تألفػػت اعة ػػد الػػمن اف عػػف ن نػػد نػػنةف ع ػػدننفل  نػػأ ا   ػػم عطمػػ  ال ػػدف ال نػػدنف  
ل  لك هـ (ٕ)ل  ُ دف ا في النمء نأ حةب "العمدسد اال كمنزند"(ٔ)غةضننف  ةكفنف  مى الذات

 )العػةز ي(  )ال  ػةم( اف( الػذ  أ ػمد  انتهد ا نةسػـ )اعة ػد الػمن اف( ادتنةطػةت نكتػةب )الػمن
 .ٕٜٔٔفي ال ةـ 
 قػػةم ـ تعػػّدم ـ  مػػػى الت ةلنػػم التػػػي ان مػػت النػػ د الػػػى االدتنػػةط نا ا ػػػب كننػػدة عػػػف  

الن ةفد الغدنند الحمنندل عستمهعنف ع هة اعػ دات كننػدةل  السػنعة حمانػد النػ د الغدننػدل  الدؤنػد 
هـل  نؤسسػػػ ف حػػػدكتهـ تند نح  ػػػ ف عػػػف د لػػػ  حػػػالنػػػ دند الغدننػػػدل نػػػـ اتدػػػذ ا ال  ػػػم عاػػػةالت 

ال  مند... فنةد ا   منةت  مػى عنػةمئ عػة سػعة   ػمم عػف ال  ػةم )الك سػنكند العحمنػد(  احتاػ ا 
ل  اػةء ا نعنػةمئ امنػمة (ٗ)ل عحة لنف تحطنـ قن م ة(ٖ)(م ن قيعح)أ مى ا حةنهة  السنعة 

الدنػةؿ  ال ةطفػد  ا ن م ف عف نػأف ع ةقضدل عنةنهنف نذلؾ عة ف م  الد عة سن ف حن عة نمأ
 مػػػى  -نحسػػػب عػػػةند ف – نػػػزمد ف ال  ػػػؿل فنػػػمم ا  مػػػى النػػػ د ن  ػػػف  ت ننػػػدات ف نػػػةت ن ػػػـ  

ال ةطفػػػد  نسػػػتمهـ الدنػػػةؿ  ن نػػػد  ػػػف التاػػػةدب الفدمنػػػدل فػػػي حػػػنف تهػػػمؼ الك سػػػنكند الػػػى 
 العحةكةة  الت منم.

أعػدات طنن نػةتل  مػى الػدغـ عػف  ن م ادتنةط ن داء المن اف نن داء الد عة سند الغدننػد  
أ   لـ نكف ع   دات  مى التأند  اإل اةبل أل هـ  ام ا أف الحدكػد الد عة سػند  ػي ال  ػةء 

س د اط  هـ  مى آماب الغػدب  )ال  ةم(الذ  نحتضف قنعهـ  أفكةد ـ الحمنند...  قم أكم 
 .(٘) ةعدل  امب اال امنز دة د

                                           
 .ٙٔن ظد: الن د الع د  الحمنث:  (ٔ)

 .ٕٙٓاالتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٕ)

 .ٕ٘ٓن ظد: ـ. ف:  (ٖ)

 .ٔٓٔال  ةم في األمب ال دني الحمنث: ن ظد:  ظدند الن د   م الن داء  (ٗ)

 .ٕ٘ٔ-ٔ٘ٔن ظد: ن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي:  (٘)
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اط  هػػـ  مػػى العػػذا ب األمننػػد العدتمفػػدل  كػػةف اط  هػػـ  مػػى األماب األ دننػػد    
.  كػةف سػننةت (ٔ)حةفزات مف هـ الى كسػد  طػةؽ ال ػمنـ  اال طػ ؽ  حػ  أاػ اء التامنػم  الحمانػد

ف  ػػػتعنمػػػت نػػػةلدد ج فػػػي اعػػػت كهـ  ظػػػدة   منػػػد عت معػػػد  مػػػى ال ظػػػدة ال  منػػػد لع ة ػػػدنهـل 
.  عػػػف   ػػػة (ٕ)د  ت  نعػػػ العػػ د ث الت منػػػم   الػػػمد ؿ الػػػى  ػػةلـ امنػػػم عاهػػػ ؿ لكتةنػػػد النػػ 

اػةءت ن قتهػة ضػم قنػ م العمدسػد كة ت نػ دتهـ تتعتػ  ن ػفتنف دئنسػتنف: اال لػى: ا هػة نػ دة 
الك سنكند العحمندل  النة ند: ا هة ن دة عذ مد  عفةائد الحم ثل أل هة تحددت تحددات كػةع ت 

 .(ٖ)عف األداء  العفة نـ الداسدد في ال   ؿ
 د  ف التداث ال دني ا  طة ةت تةعةت  لـ ت ف ؿ  لـ تسػت ؿ  لعة لـ ت  ط   ذ  الاعة 

عػػ  -اذ احتفظػػت ن  ة ػػد عػػف  ػػذا العػػ د ث  لػػـ ت كػػد   (ٗ)تعةعػػةت  ػػف النػػ د ال دنػػي ال ػػمنـ
 -ا هة كة ت ا نؽ ادتنةطةت نةلع د ث الن د  الغدني عف ادتنةطهة نةلع د ث الن د  ال دني

الػػمن اف نػػةلن دة  مػػى ال ػػمنـل ا سػػاةعةت ع ػػ ل أ ػػنم عػػف النػػمنهي اف   ػػم عػػة قػػةـ نػػ  نػػ داء 
 تكعمد ل ل  السنعة اف  ممات عف اس ف ة امدك ا أ عنػد التامنػمل  حػةدن ا فػي سػننم ل  كسػد ا 

 اط اقةت كنندةل  عهم ا ل .
 لعة كةف أ حةب المن اف نمنم  اال اةب ننػ داء العمدسػد الد عة سػند اال كمنزنػد  

ل دفض ا  ظدنػد العحةكػةة  الت منػم كعػة قػةؿ نهػة الك سػنكن فل (٘)عف حنث اال معةج نةلطنن د
ال ظدند الد عة سند التي تهمؼ الػى  عف حنث اف الفف نحةكي الطنن د كعة  يل  عةل ا الى

ل  اتدػػذ ا كتػػةب )الك ػػز الػػذ ني( عدا ػػةت لكننػػد عػػف (ٙ)اف تكػػ ف الطنن ػػد  ػػي ع ػػمد النػػ د

                                           
ل  تطػ د النػ د ال دنػي الحػمنث فػي ال ػداؽل ٖٛٔن ظد: الد ع سند في الن د الغدني  ال دنيل انمنة الحػة  :  (ٔ)

 .ٖٛٙم.  مي  نةس  م اف: 

 .ٜٓن ظد: معد الحماند:  (ٕ)

 .ٕٛٓتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث: ن ظد: اال (ٖ)

 .ٜٙن ظد: األمب ال دني الع ة د في ع د:  (ٗ)

 .ٛٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...: (٘)

 .ٛٓٔن ظد: ـ.ف :  (ٙ)
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 )ال  ػةم(.  قػم أكػم (ٕ)أ هـ انػؿ د ع سػي الع ػزعنػ - مى ذلػؾ  غنػد –ل فُ ِ ف ا (ٔ)عدتةداتهـ
أ غمػػػت فػػػي ال ػػػداءة اال امزنػػػد  لػػػـ  ]...[ الانػػػؿ ال ةنػػػش ن ػػػم نػػػ قي كػػػةف  لنػػػم عمدسػػػد"أف 

ت ت د قداءتهة  مى أطداؼ عف االمب الفد سي كعة كةف نغمب  مى أمنةء النػدؽ ال ةنػئنف 
ت عػػف ال  ػػم اال امنػػز  فػػ ؽ  ل مهػػة اسػػتفةم [...ل ]فػػي أ ادػػد ال ػػدف الغػػةند ]التةسػػ   نػػد[

فةئمتهة عف الن د  ف  ف الكتةند االددىل  ال أدطش ] ال  ؿ لم  ةم[ اذا قمت اف  ةزلت اعةـ 
 ػػذ  العمدسػػد كمهػػة فػػي ال  ػػمل ال ػػ   ػػ  الػػذ   ػػما ة الػػى ع ػػة ي النػػ د  الف ػػ ف  اغػػداض 

 .(ٖ)"الكتةند
د  نػػةالمب اال كمنػػز   تناػػد تػػأن )ال  ػػةم( قػػم اػػةء إ ػػداد دنػػط النػػ د نةلحنػػةة   ػػم  

 .(ٗ)الحمنث الذ  نت ؿ نةلحنةة ننكؿ  ةـل  نأفكةد  ةزلت ننكؿ دةص
 دأى  (٘))ال  ػػةم( ن ػػةء  مػػى  ػػذا دأى احػػم ال  ػػةم اف  ةزلػػت اكنػػد ال  ػػةم تػػأنندات فػػي  

أنػد  )ننػد ف(ل  أكػم نةلػث اف (ٙ)االا ننػد )ال  ةم(آدد اف  م د كتةب المن اف عمنف لن ةفد 
ل  قػػدد دانػػ  اف ال ظدنػػد ال  منػػد التػػي ا تعػػم لهػػة اعة ػػد (ٚ)حةت فػػي ن ةفػػد الػػمن افتػػأنندات  اضػػ

دػػةعس اف لمحدكػػد ل  أكػػم (ٛ)الػػمن اف كة ػػت عسػػت ةة عػػف ع ػػةمد غدننػػدل ا كمنزنػػد فػػي الغةلػػب
الػػػذ  كػػػةف نػػػمنم اال اػػػةب نهػػػة  كة ػػػت  )العػػػةز ي(الد عة سػػػند الغدننػػػد أنػػػدات فػػػي نػػػة دند 

ل  اف الت ػةء  ع هػةل لػـ نكػف الت ػةء ع ػةمفدل  ا عػة  ػ  (ٜ)د نػ استاةنت  سدن د لكؿ عػة ت ظػ
 .(ٓٔ)الت ةء ا اةب  تأند نمنم

                                           
ال دنػػػي الحػػػمنث فػػػي ل  تطػػ د النػػػ د ٗ٘ن ظػػد: النػػػ د الع ػػػد  ن ػػػم نػػ قيل الحم ػػػد اال لػػػىل عحعػػػم ع ػػػم :  (ٔ)

 .ٖ٘ٚال داؽ: 

 .ٕٔن ظد: األمب في  ةلـ عتغندل م.نكد   نةم:  (ٕ)

 .ٔ٘ٔن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي: (ٖ)

 .ٔ٘ٔن ظد: ـ.ف:  (ٗ)

 .ٕٗٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في األمب ال دني الحمنث...:  (٘)

 .ٙٙن د ال دنيل م.عحعم حسنف اال داي: ن ظد: ال داع ننف ال منـ  الامنم في ال (ٙ)

 .ٖٕن ظد: اعة د المن اف ل نسد  س عد:  (ٚ)

 .ٕ٘ٓن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٛ)

 .ٜٔٔن ظد: في   م الن دل م.عحع م الدنن ي:  (ٜ)

 .ٜٔٔن ظد: ـ.ف:  (ٓٔ)
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لمغػػػػد اال كمنزنػػػػد ل ال ػػػػمد نن ػػػػػ   نػػػػنف أمنهػػػػة عتن ػػػػػد  )نػػػػػكد ( قػػػػم ا مػػػػت ع دفػػػػد  
اف ع ةمد ن ةفت  الامنمةل اةءت ل  عػف مداسػت  لمغػةت اال دننػد  )نكد (ل  اكم (ٔ) عنةندة

دنفل   مى امنػةء دأ  الع   لد الى اال كمنزندل  اط     مى األمنةء السة الحمنند اال كمنزند
 ( ف  نػػمميد ننػػ)هػػـ عػػف غنػػد ق ػػم ل  عػػف انػػد ن انػػتهد ا نتحمنػػؿ الػػ فسل  عػػف امنػػةء تػػأند

 .(ٕ)النةقي في  فس 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .ٕ٘ن ظد: ال  م  ال  ةم الع ة د فل م. عحعم ع ذ دل  (ٔ)

ل  ن ظػد ع ػمد  ٚٛ-ٙٛن ظد: ا  ـ األمب الع ة د في ع دل م. حعم  السػك ت   م. عةدسػمف اػ  ز:  (ٕ)
   ةؾ.
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 طرائق ارسال مفهوم الحداثة عند جماعة الديوان

ة نحعمػػ ف عػػف افكػػةد تامنمنػػد تغػػةند العفػػة نـ حػػنف نػػ د اعة ػػد الػػمن اف نأ عنػػد عػػ 
عت نهػػػػػنف  مػػػػػى الت ػػػػػمـ الت  ػػػػػي فػػػػػي  سػػػػػةئؿ اال ػػػػػ ـ   سػػػػػةئط –داحػػػػػ ا ننحنػػػػػ ف  (ٔ)السػػػػػةئمة
 ف طدائؽ إدسةؿ ت  ؿ عة نحعم ف الى العتم ػي فػةتاه ا أ الت  ػ ب العاػ ت  -الت  نؿ

الكتةند في ظه د نمةل  كتن ا فنهةل  قم اسهعت تمؾ د عنؿ الننةفل    ب ال حب عنؿ الا
ع عم  ػذ  العمدسػد لم اػ م اذ أدػذت ع عػم العػذ ب الامنػم فػي النػ د  ال  ػم تتامػى فػي 

 .(ٕ)االفؽ
نػػـ اتاهػػ ا  ػػ ب م ا نػػ هـ النػػ دند  كتنػػ ا ع ػػمعةت لهػػة نننػػد ف فنهػػة نػػ دائهـ التػػي  

 ػذ    ػّمت. ف(ٖ)ت مف تعدم ـ في  ا  ال  نمة ال دنند الت منمنػد نػك ت  عضػع  ةت  ن ػةءت  لغػد
الع معةت أق ى طدائؽ ادسةلهـ لم  ات الحماند  التامنمل إذ التحـ ال  م نػةلففل ععػة كػةف لػ  

 .(ٗ)تأنند  اس  في حدكد ال  م ال دني د ؿ ال  ؼ اال ؿ عف ال دف ال ندنف
 ػػذ  الفد ػػد لننػػك  ع هػػة  )ال  ػػةم( نػػد من ا ػػ  اسػػتغؿ  ػػ    )العػػةز ي(فحػػنف أدام  

  ّند فنهة  ػف آداء   منػد كننػدة عحػمنةت  )ال  ةم(ؿ كتةند ع معد فكتنهة طدن د إدسةؿ عف د 
 .(٘)في م نة األمب  ال  م في ع د ل داسعةت ل فس   لغند  ع هج عمدسد التامنم زة 

 ذ  الطدن د عدة اددى حن عػة كتػب ع معػد لماػزء النػة ي عػف منػ اف  )ال  ةم( استغؿ  
النػة ي عػف  ن فس  لكتةند ع معػد الاػزء )العةز ي(مى عهتعةت نعفهـ  الن د.  قم ت  )نكد (

 ل  ةدضةت فنهعة اعمد عف أفكةد  ال  مند.)ال  ةم(من ا  ل  ع معد من اف 
 ػػػف كتةنػػػد ع ػػػمعةت الػػػم ا نفل ف ػػػم كتػػػب  أىنع ػػػ نػػػكد ( نػػػم الػػػدحعف ) لػػػـ نكػػػف  

فػي نػدح ع معةت م ا ن دل   مت ع معت  لمن ا ػ  الدػةعس )الدطػدات(  نن ػد تةدندنػد   منػد 

                                           
 .ٕٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...: (ٔ)

 .ٕٙٓلحمنث: ل  االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني اٖٖٗن ظد: الف  ف األمنندل م. عحعم ن سؼ  اـ:  (ٕ)

 .ٖٓٔن ظد:  ف المغد  األمب  ال  م:  (ٖ)

 .ٗٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...:  (ٗ)

 .ٓٓٔن ظد: ـ.ف:  (٘)
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.  قػم اتضػم ععػة اػةء (ٔ)عذ ب عمدسػتهـ عسػت نةت عةمتهػة عػف ال ظدنػد الد عة سػند اال كمنزنػد
 في ع معةت م ا ن هـ ا   كةف ت ضنحةت  تفسندات ألدائهـ التامنمند.

 لػػـ نكتػػؼ اعة ػػد الػػمن اف نػػةلعا ت  ال ػػحؼ  ع ػػمعةت الػػم ا نف طدائػػؽ ل ػػدض  
ادػػدىل  كػػةف الكتػػةب ال  ػػم  طدن ػػد عهعػػد ع هػػة  قػػم زام ا  منهػػة أنضػػةت طدائػػؽ افكػػةد ـل نػػؿ 

تعنؿ   م )ال  ةم(  )العةز ي( نةلكتةب العنه د )المن اف( الػذ  عنػؿ  ػم د  نمانػد ال ػداع 
ل  ن ػم الػمن اف كتةنػةت   ػمنةت (ٕ)الح ن ي  التح ؿ الا  د  ننف ال منـ  الامنػم فػي االمب  ال  ػم

دة فػي  اػ  ال ػمنـل  حػّمما فنػ  نػةئفمسفتهعة النػ دند ال تطنن نةتل اّسم فن  )ال  ةم(  )العةز ي(
 ممات عف العفة نـ األمنند الامنمةل  حّمما فن   اهتهعػة فػي اإلنة ػد  ػف العػذ ب الامنػم فػي 

الهنػػنـ(  )النػػػ د  ح ةمنػػػ) )العػػةز ي( تعنػػؿ الكتػػةب ال  ػػم    ػػم  لالنػػ د  ال  ػػم  الكتةنػػد
ل  منػػػػدل  نعنػػػػؿ كتةنػػػػ  النػػػػة ي )النػػػػ د غةنةتػػػػ  ة آداء  اعػػػػ ( ل ع ضػػػػحةت فنهطغةنةتػػػػ    سػػػػةئ

فن  الى الن د  طنن ت   ا ماف   )العةز ي(  منةت  ظد  كتةنةت  ٜ٘ٔٔال ةمد  ةـ -  سةئط (
 .(ٖ) ظدة امنمة عف د ؿ آداء ال  ةم الغدنننف

 .(ٗ) استغم ا الن د  فس  طدن د الدسةؿ م  اتهـ التامنمند 
هـ  ػػف طدنػػؽ الت ظنػػد عى نػػث أفكػػةد ـ  عفػػة ن  فهػػـ عػػف  ػػذا انضػػةت أ هػػـ سػػ  ا الػػ 

 التطننػػؽل  قػػم تامػػى الت ظنػػد فػػي كتةنػػد ع ػػمعةت الػػم ا نف  فػػي كتةنػػد الع ػػةالت ال ػػحفندل 
 تامػػى التطننػػؽ فػػي تػػألنؼ الكتػػب ال  منػػدل  فػػي ا نػػةء نػػ د حػػة ل ا فنػػ  اف نطن ػػ ا عػػةم  ا 

 إلن .
 

 ُبنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند جماعة الديوان

                                           
 .ٜٗن ظد: ا  ـ االمب الع ة د في ع د:  (ٔ)
كػػد التامنػػم فػػي النػػ د ال دنػػي ل  انػػ  نػػةم   حد ٙٙن ظػػد: ال ػػداع نػػنف ال ػػمنـ  الامنػػم فػػي النػػ د ال دنػػي:  (ٕ)

 .ٖٕٙ-ٕٕٙالحمنث: 

 .ٕٕٚن ظد: ان  نةم   حدكد التامنم في الن د ال دني الحمنث:  (ٖ)

 .ٕٙٙ/ ٖل  من اف نكد : ٜٔٔ/ ٕل  من اف العةز ي: ٖٚ/ٔن ظد: من اف ال  ةم:  (ٗ)
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التحمنننػػد التػػي اػػةءت نطدائػػؽ ادسػػةلهـ  ةحمانػػد عمدسػػد الػػمن اف ا عػػةزت نأفكةد ػػ اف 
ف افكػػػةد ـ  ػػػذ  التنت ػػػم  ػػػف العداػػػ  األ دنػػػي أالعدتمفػػػدل  قػػػةدئ عػػػةمة  ػػػذ  الطدائػػػؽ ناػػػم نػػػ

 العداػػ  ال دنػػيل لك هػػة لػػـ تكػػف فػػي العػػدا نف عدتنطػػد ن  قػػةت فنعػػة نن هػػة فػػي ضػػعف ن نػػد 
الػػمن اف  ػػ   عمنػػد عزا اػػ  نػػنف افكػػةد العػػدا نف لتكػػ نف ن نػػد  احػػمةل  الػػذ  قػػةـ نػػ  نػػ داء 

 اضػػحد تتػػألؼ عػػف عاع  ػػد عػػف ال  ة ػػد التػػي ت ػػـ   منهػػة حػػمانتهـ.  ا ػػـ   ة ػػد ن نػػد 
 -عفهـ  الحماند   م عمدسد المن اف  ي:

 

 . الذاتية1

ت  ي اف ن نػد النػة د  ػف ذات  فسػ  نكػؿ مقػد  )ال  ةم(اف الذاتند التي طةلب نهة  
نػدى ل  لػذلؾ (ٔ)نػؼ ند ػند النػة د عػف دػ ؿ نػ د تؽ نحنث نستطن  العدء اف نك  م
ادتف  الى ذد ت  ال منػة  اف نػ د الند ػند  ػنط  )احعم ن قي(د في ن د  د ال   ناف 

د الى حنث التننف لعحد عف الع عم  ال قسعد عف ال سعةت التي نتعنز نهة ا سةف  ف سةئ
إذا  دفت ن قنةت في ن د ل فة عة ت دف  ن  عػد  ػ ة ت ل ف". نـ ن ضم ذلؾ ن  ل : (ٕ)ل ةسا

الع د ضػػػدل  السػػػم د اسػػػم ب تدكننػػػ  ل كعػػػة ت ػػػدؼ الع ػػػ   عػػػف   عتػػػ  العدسػػػ عد  مػػػى 
. (ٖ)" لك ؾ الت دفػ  نتمػؾ العزنػد ال فسػند التػي ت طػ    داء الكػ ـ  ت ننػؽ عػف ا عػةؽ الحنػةة

. (ٗ) د  طػػ ء  عنػػة د زائفػػد نػػدى اف نػػ د  نػػ د ن نػػم  ػػف ا عػػةؽ ال اػػمافل  نػػ د قنػػ
ل اذ نػػػدى اف النػػػ د نكػػػ ف نػػػ دات اذا كػػػةف )ال  ػػػةم( عػػػدم ذلػػػؾ كمػػػ  الػػػى عفهػػػـ  النػػػ د   ػػػم 

ل أ  الذ  ال نايء  تناد ع  ند ف ند (٘) ةمدات  ف ع  ند تم ةئندل  س ى ذلؾ نك ف    د
م الع ػة ي ا تعةعػ   مػى الطةقػد التػي ت لػ )ال  ػةم(ل  نػذلؾ  ػب (ٔ) ا عة نايء  تناػد ذكػةء

                                           
( لػػمن اف )العػػةز ي(: ل  ع معػػد )ال  ػػةمٕٚٔ  ٕٙٔ  ٕٔٔن ظػػد: نػػ داء ع ػػد  ننئػػةتهـ فػػي الانػػؿ العةضػػي:  (ٔ)

 ز. –/   ٔ

 .ٕٓٔن ظد: ن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي:  (ٕ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔـ.ف:  (ٖ)

 .ٜٚ -ٛٚن ظد:  معد الحماند:  (ٗ)

 .ٖٖٔن ظد: ن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي:  (٘)

 ن ظد: من اف ال  ةم "ن ظد ال نةح" : الع معد. (ٔ)



 الفصل االول   مفهىم حداثة  الشعر عند مجاعة الديىان

 ٖٛ 

. عؤكػمات " اف اال سػةف (ٕ) ال  د الذ  ند  عة ن نسهة عف د اطد اعنمد تسػتن ظ فػي الػ فس
 .(ٖ)ةف"   ض  التعةننؿ ا  غ ى ا   ض  األلحلـ ن ظـ اال لمنة ث الذ  عف أام    د ا

فندى اف الن د "في ا م  فف ذاتػي نحػة ؿ النػة د اف ندضػي  فسػ   )العةز ي(اعة  
ل  النػة د   ػم  (٘)ت فػنس  ػف  فػس  ػةحن  )العػةز ي(ل فةلنػ د   ػم (ٗ)مهػى"ن   نت مػؿ  نت

.  لػػذا  ػػم نػػ د حػػةفظ انػػدا نـ نػػ د  ػػ  دل  دآ  (ٙ)"انػػم ال ػػةس احسةسػػةت  ا ع هػػـ حكعػػد"
.  عػدم ذلػؾ (ٚ)ن نمات  ف ال فس  الحنةةل  ا م  نة د ع ةسنةت ا  نة دات  حفنةت كعة سػعة 

فن  ؿ: " عة الن د إاّل ع ةٍفل  عةنزاؿ اال سةف ن نئهة   ي()العةز كم  الى عفهـ  الن د   م 
إف النػ د منػ اف ن ّنػم  [...]في  فس   ن دفهة في فكد   ن ةاي نهة قمن   ندااػ  فنهػة   مػ  

أسػ م السػة ةتل   ػػ  الػذ  ن  ػذ عػػف  فػيفنػ  أ ػؿ ال  ػ ؿ الدااحػػد عػة ناػنش فػي دػػ اطد ـ 
ةلعدء فػ ؽ الحنػةة  ندغعػ   مػى أف نحػس عػة نػدى الف ةء  ال مـ د اطد اإللهةـل     نحمؽ ن

  ػة ننػّمم  مػى  )العػةز ي(. ؼ(ٛ)ف ن مػـ عػة نتدنػؿ"أف نتدنؿ عػة ن مػـ   أ أف ندى عة نحس   
ف تػأنند  فػي الػ فس انمػو فهػ  نسػتنند كػة عػةالذاتند عف د ؿ عفه عػ  لمنػ دل فةلنػ د   ػم  
 .(ٜ)دنط  ننف الفكدة  النة د  عف د ؿ ال فسل  ن  د عة ت ط    من  ك اع هة ال عن دل

ل  لػػذا دفػػض النػػ د (ٔ) ػػ  الػػ فس نكػػؿ حةالتهػػة نػػكد ( نػػم الػػدحعف ) النػػ د   ػػم  
الع عؽ الذ  نزدد نةلعنةلغد  الغم ل   ند  ف ذلؾ ن  ل : "ك ُت فػي أ ؿ األعػد أحسػب أف 
األمنػػػب حمنػػػد ل  عػػػ ل  أف األمب زن ػػػد فك ػػػت أقضػػػي األنػػػةـ فػػػي ت ػػػنم األلفػػػةظ  ادػػػت س 

ألسػػػةلنب المفظنػػػدل  لك ػػػي ضػػػادت عػػػف  ػػػذ  الع زلػػػد الح نػػػدةل  قمػػػت: إف كػػػةف األمب فػػػي ا

                                           
 .٘ٙع ة د في ع د: ن ظد : االمب ال دني ال (ٕ)

 .ٛٗن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي:  (ٖ)

 /م.ٕمن اف العةز ي:  (ٗ)

 .ٗٔٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في األمب ال دني الحمنث...:  (٘)

 / .ٕمن اف العةز ي:  (ٙ)

 .ٗٙ-ٖٙن ظد: االمب ال دني الع ة د في ع د:  (ٚ)

  .-/ حٕمن اف العةز ي:  (ٛ)

 .ٖ٘ن ظد: ح ةم الهننـ ل اندا نـ  نم ال ةمد العةز ي:  (ٜ)

 .ٜٓٔ   ٙٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...:  (ٔ)
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لػػى الػػد ح  ت ػػنم األلفػػةظ فػػ  دنػػد فػػي األمبل نػػـ فط ػػت ن ػػم ذلػػؾ الػػى الحنػػةة  أسػػةلننهة  ا 
. (ٕ)   اطفهػػػةل   معػػػت أف النػػػة د  ػػػ  الػػػذ  ن نػػػد  ػػػف اسػػػةلنب الحنػػػةة    اطػػػؼ الػػػ فس"

تادنػػػػد نػػػػ دند  لػػػػذ  ن نػػػػد  ػػػػف الػػػػ فس  ن ػػػػمد  ػػػػفاف النػػػػ د  ػػػػ  الفػػػػف ا نؤكػػػػم نػػػػكد ف
ذلؾ الى عفهـ  الن د   ػم ل اذ نػدى اف النػ د "عػة أنػ دؾ  ا مػؾ تحػّس  .  عدمّ (ٖ)دة د

  اطػػػؼ الػػػ فس إحسةسػػػةت نػػػمنمات ال عػػػة كػػػةف لغػػػزات ع ط نػػػةت أ  دنػػػةالت عػػػف دنػػػةالت ع ػػػةقد  
 فسػػػػ    نػػػػةدات  الحنػػػػنش. فةلع ػػػػة ي النػػػػ دند  ػػػػي دػػػػ اطد العػػػػدء  آداؤ   تاةدنػػػػ   أحػػػػ اؿ

ل عفهػـ  ن ػـ   مػى الػذات نت ػ ند )نػكد ( نذلؾ نتنػنف اف عفهػـ  النػ د   ػم  (ٗ)  اطف "
ال فس نكؿ ادت اةتهةل  أف  عمند الدمؽ الن د   ي  عمند قةئعد  مى االستنطةف الػذاتي 

الػػمن اف .  عػػف   ػػة  اػػم اف عمدسػػد (٘)لع دفػػد اسػػداد  فػػس النػػة د  اسػػداد ال فػػ س الننػػدند
ل عسػػت مة الػػى فكػػدة د عة سػػند ت ػػ ؿ: عػػة النػػ د إاّل (ٙ)زت  ػػف العػػمادس االدػػدى نةلذاتنػػدا عػػة

 .(ٚ) مى ال فس
 
 
 

 

 . الصدق واالخالص2

ا تعةعػػةت كننػػدات  مػػى قضػػند ال ػػمؽ  االدػػ ص فػػي ع معتػػ  لػػمن اف  )ال  ػػةم( ػػب  
 ا ػتـ نهػذا . (ٕ)"ل  أكػم "اف نػ د الطنػ   االدػ ص غنػد نػ د ال ػ  د  الت منػم(ٔ))العةز ي(

)نػ داء ع ػد  ننئػةتهـ فػي الانػؿ العةضػي( اذ أدام عػف النػة د أف العنمأ انضػةت فػي كتةنػ  
                                           

 .ٕٓ٘ نم الدحعف نكد ل أحعم  نم الحعنم غداب:  (ٕ)

 .ٖٖٚل   ٖٓٙ/ ٘ن ظد: من اف  نم الدحعف نكد :  (ٖ)

 .ٕٛٛ/ ٗـ. ف:  (ٗ)

 .ٖٕٙد:  نم الدحعف نكد : ن ظ (٘)

 .ٕٓٔل  االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث: ٗ٘ن ظد: الن د الع د  ن م ن قي:  (ٙ)

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ.ٔٔٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث:  (ٚ)

 ز.-/  ٔن ظد: من اف العةز ي:  (ٔ)

 /أ.ٔـ.ف:  (ٕ)
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نػػؼ ند ػػند النػػة د تن نػػد  ػػف ذات  فسػػ  نكػػؿ مقػػد   ػػمؽ نحنػػث نسػػتطن  العػػدء اف نك
الف "النػة د عػف ننػ د  (ٗ)ل  أف ن نػد  ػف ال  اطػؼ اال سػة ند ال ػةمقد(ٖ)عف دػ ؿ نػ د 

اف ن ػػ ؿ لػػؾ  تػػ َعػػف ن ػػمم ةل  نح ػػي أنػػكةلهة  ال ا هػػةل  اف لنسػػت عزن ناػػ  د االنػػنةءل ال
 ػػف النػػيء عػػةذا ننػػن ل  ا عػػة عزنتػػ  اف ن ػػ ؿ عػػة  ل  نكنػػؼ لػػؾ  ػػف لنةنػػ    ػػمد الحنػػةة 

النػػة د اف ن نػػد نػػدى اف النػػ د  ػػ  ح ن ػػد الح ػػةئؽ  لػػب المنػػةبل   مػػى  )ال  ػػةم(ؼ (٘)نػػ "
 ل الف النػ د الػذ  الن طن ػة  ػ دة  ػةمقد نكؿ اد ص  ف التادند النػ  دند الدة ػد نػ

ن عد ػ)ادتنةط ال مؽ ن )ال  ةم(.  نتضم عف دأ  (ٙ) ف تادند  ةظعدل ن د كةذب  زائؼ
 .(الذات

 :(ٚ) ف  ذ  الفكدة في ن د  ف ةؿ )ال  ةم( قم  ّند  
 الى الحنةة نعة نط ن  كتعةف ةػضي الحنةة نهف الن د ألس د ت

 ددسةء لنس لهة نةل  ؿ تننةف دػ ل ال ال دنض لكة ت   ي فةت
  افففي  حةئف  لمن د منػ لمحنةة ندىعةماـ في الك ف دكف 

االعػػد  فسػػ  فػػي الع معػػد التػػي كتنهػػة لماػػزء النػػة ي عػػف من ا ػػ  اذ  )العػػةز ي( نف ػػؿ 
ن ػػػب ا تعةعػػػةت كننػػػدات  مػػػى ال ػػػمؽ  االدػػػ ؽ فن ػػػ ؿ: " ال ػػػمؽ فػػػي التداعػػػد  ػػػف الػػػ فس 

. ألف الن د فػي ا ػم   ػ دة  ػةمقد لمحنػةة (ٔ)في التأنند  ا ا " الكنؼ  ف مدمتهة انمو 
نع معتػػ   ػػذ  ا عنػػد تػػ افد  )العػػةز ي( أكػػم  (ٕ) تداعة هػػةل  ال ػػمؽ الف ػػي  ػػ  غةنػػد النػػ د

.  ا تـ نهذ  ال ضند فػي كتةنػ  ال  ػم  )ح ػةم الهنػنـ( اذ (ٖ)ال مؽ  االد ص في الن د

                                           
 .ٕٚٔل  ٕٙٔل ٕٔٔن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي: ن ظد:  (ٖ)

 .ٕٙٔ  ٕٔٔن ظد: ـ.ف:  (ٗ)

.  ن ظد: ف  ؿ عف ال  م   م ال  ةمل عحعم دمنفد الت  سػي: ٕٓ/ٔالعةز ي:    المن اف في ال  م  األمبل ال  ةم (٘)
ٖٜ-ٗٓ. 

 .ٜٚ/ ٕن ظد: من اف  نم الدحعف نكد :  (ٙ)

 .ٖٚ/ٔمن اف ال  ةم :  (ٚ)

 / ز.ٕمن اف العةز ي:  (ٔ)

 .ٛٔٔ/ ٕن ظد: ـ. ف:  (ٕ)

 ح.-/ زٕن ظد: ـ. ف:  (ٖ)
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 ٗٔ 

ى النػػ داء الع ة ػػدنف لػػ  الػػذنف ف ػػم ا عزنتػػي ل  ن  ػػى  مػػ(ٗ) ػػدا  نػػدنط نػػنف النػػ د  ال ػػمؽ
 .(٘)ال مؽ  االد ص في ن د ـ

نع أى  ف  ذا اال تعةـ ف م ا تـ ن مؽ التادند في  نكد ( نم الدحعف ) لـ نكف  
ل دافضػةت ع  لػد: (ٚ)ل  دنػط نػنف ال ةطفػد   ػمؽ النػ د(ٙ)ع معد من ا ػ  الدػةعس )الدطػدات(

 ة الن د في قمب الح ةئؽ أ  إدداا ة عف  ذا ال ةلـ ف ةؿ : " اف ح  (ا ذب الن د اكذن )
الى  ةلـ لنس لم  ؿ فنػ  سػننؿ...  عػف أاػؿ ذلػؾ نػةع   ػم ـ اف النػ د  ػ ع عػف الكػذبل 

ـ  ظنفػد النػ د عػف قػد هـ النػ د الػى الكػذبل فمػنس النػ د كػذنةت نػؿ هػ لنس أمّؿ  مى اهم
 .(ٛ)   ع ظةد الح ةئؽ  عفسد لهة"

ت ن   مى ا عنت   مم عف ال  ةم ال دب  -ال مؽ  االد ص–  الحؽ أف  ذا العنمأ 
ل الػػػػذ  نػػػػدى اف النػػػػ د اذا كػػػػةف  ػػػػةمقةت كػػػػةف نػػػػةلو (انػػػػف طنةطنػػػػة ال مػػػػ  )ال ػػػػماعى عنػػػػؿ 

الذ  قةؿ: "كةف قـ  عف الػد اة ن  لػ ف )أاػ م النػ د اكذنػ (  ال  ا   (األعم )ل  (ٜ)الاعةؿ
دمنػػؿ )فػػي ال  ػػد الحػػمنث عػػف ال  ػػةم ال ػػدب ل  ت نػػ   منػػ  كػػذلؾ (ٓٔ)عػػة أاػػ م  إال أ ػػمق "

 .(ٔٔ)الذ  م ة الى ال مؽ الف ي في ع معد من ا   (عطداف
   ةؾ دافم آدد عهـ امات اسػت ى ع ػ  اعة ػد الػمن اف كننػدات عػف عنػةمئهـل   ػ  ال  ػم  

ال ةقػم الغدني الحمنث. فعف ال  ةم الغدنننف الذنف الت ت ع هـ اعة د المن اف في  ػذا العنػمأ 
الػػذ  ن لػػم فػػي ال ػػةدئ الػػذ  نت ة لػػ    الػػذ  قػػةؿ: "النػػ د ال ػػةمؽ  ػػ   حػػم (دننػػةدمز-ا-)إ

ل (ٔ)نةلطدن د السمنعد استاةند ال ت ػؿ فػي الحػدادة  ال نػؿ  ال ػفةء  ػف تادنػد النػة د  فسػ "

                                           
 .ٕٗٙن ظد: ح ةم الهننـ :  (ٗ)

 .ٕٗٙن ظد: ـ. ف:  (٘)

 .ٖٖٚل   ٕٖٙ-ٖٓٙ/ ٘ن ظد: من اف  نم الدحعف نكد :  (ٙ)

 .ٗٓٔ-ٖٓٔن ظد : اعة د المن اف:  (ٚ)

 .ٕٖٙ/ ٘من اف  نم الدحعف نكد :  (ٛ)

 .ٗٔد الن دل عحعم نف احعم نف طنةطنة ال م  : ن ظد:  نة (ٜ)

 .ٛ٘/ٕالع از د ننف ن د اني تعةـ  النحتد  ل األعم : (ٓٔ)

 .ٜ/ٔن ظد: من اف الدمنؿ:  (ٔٔ)

 .ٔ٘ال مـ  الن د ل إل أ. دنتنةدمز :  (ٔ)
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 ٕٗ 

الػػذ أكػػم  ػػذا العنػػمأ ن  لػػ : "اف النػػة د حػػنف نغ ػػي اغ نػػد ن ضػػـ النػػ  فنهػػة كػػؿ  ( دمز دت) 
 عػة نكػ ف نحضػدة الح ن ػد التػي نكنػؼ ل ػة   هػة حتػى ت ػند  كأ هػة  ػةحن ة ن ي النندل ا
عسػػت مات الػػى  ظدنػػد د عة سػػند تػػدى النػػ د ع ظػػةد الح ػػةئؽ  عفسػػدات لهػػة  لػػنس  (ٕ)الػػذ   ػػدا "

.  عف   ة  دى اف عػف ععنػزات اعة ػد الػمن اف عحة لتهػة اداػةع النػ د الػى الت ننػد (ٖ)كذنةت 
 ل مؽ  االد ص.  ف ال اماف الفدم   ف طدنؽ ا
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 (٘)ل  ا مػػ  أحػػم عنةلػػب نػػ د نػػ قي(ٗ)الت منػػم  العحةكػػةة فػػي النػػ د )ال  ػػةم( ػػةاـ  
أف آفػػػد الت منػػػم  )ال  ػػػةم(.  دأى (ٙ) دأى فػػػي تكػػػداد نػػػ قي لم  الػػػب المفظنػػػد  الع ػػػة ي ت منػػػمات 

ل  النة د الع ةب نهػذ  األفػد عػة (ٚ) العحةكةة في االمب ال دني قتمت فن  الندا د  ال مؽ
   اال عف ن سى  فس   ن  د  المادميل  نأدذ ندأ  غند ل عف غند  ظػد  ن ػندةل دػ ؼ 

 )ال  ػػةم(.  لهػػذا   ػػم (ٛ)النػػة د التم ػػةئي الػػذ  نػػأتي ننػػ د  ػػةمؽ النػػ  د  نت ػػةنند اعنمػػد
 د الت منػم فةئػمة ل اذ قػةؿ: "لػنس لنػ)نػكد (ن داء الت منم الع ة دنف ل  في ع معت  لػمن اف 

قطل  قػؿ اف نتاػة ز أنػد  ال دطػةس الػذ  نكتػب فنػ  ا  الع نػد الػذ  نم ػى  منػ ل  نػتةف عػة 
.  عػف   ػة فةلنػة د ال ن ػػد  (ٔ)نػنف كػ ـ  ػ  قط ػد عػف  فػسل  كػ ـ  ػػ  دق ػد فػي طػدس"

 ػػ  الػػذ  ن نػػد  ػػف تادنتػػ  النػػ  دند ل فتكػػ ف ع ة نػػ  ن ةتػػ ل التػػي عػػف لحعػػ   )ال  ػػةم(  ػػم 
م ػػػة ف  ل  أعػػػة النػػػة د الع مػػػم ل قػػػمعنف فتكػػػ ف ع ة نػػػ  دنننةتػػػ ل غدننػػػةت   ػػػ ل  أف معػػػ 

 .(ٕ)نةسع ل  ال تك ف   ةؾ اند فةئمة لن د النة د الع مم عهعة نمو مداد ات ة   لم منـ
                                           

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ.ٛٔٔفي   م الن د:  (ٕ)

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ.ٖٓٔمب ال دني الحمنث...: ن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في األ (ٖ)

 .ٖٓٔ/ ٕزل  من اف  نم الدحعف نكد : -/  ٔن ظد: من اف العةز ي:  (ٗ)

 .ٓ٘ٔ-ٛٗٔ/ ٕن ظد: ن قي في العنزافل  نةس عحع م ال  ةم :  (٘)

 .ٛٚن ظد:  معد الحماند:  (ٙ)

 ز.-/  ٔن ظد: من اف العةز ي:  (ٚ)

 .ٛٗ٘-ٚٗ٘ /ٕن ظد: من اف ال  ةم:  (ٛ)

 .ٖٓٔ/ ٕ نم الدحعف نكد :  (ٔ)

 .ٖٓٔ/ٕن ظد: من اف  نم الدحعف نكد :  (ٕ)
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التحػػػم   الع ةدضػػػد فػػػي النػػػ دل اذ قػػػةؿ: "حسػػػب ن ػػػض النػػػ داء  )ال  ػػػةم( دفػػػض  
ف نكػ ف نػة دات   ػدنةت إال اف نداػ  الػى نػ د ال ػدب النـ  ا   لػنس  مػى احػم ـ اف ادام ا

نةلتحػػػم   الع ةدضػػػدل فن ػػػؼ الندػػػةد  األالت  العؤسسػػػةتل اذ كة ػػػت ال ػػػدب قػػػم   ػػػفت 
االنػػؿ  الدنػػةـ  ال ػػحداءل  لػػنس لػػ  إاّل أف نسػػعي اسػػعةء امنػػمة نػػمالت عػػف أسػػعةء م ػػم    ػػم 

عػػػػة ت  عػػػػ  النػػػػػ داء نػػػػػدفض  )ال  ػػػػةم(ؼ (ٖ) دنػػػػةب  سػػػػ ةم  لن ػػػػى التػػػػػي كة ػػػػت ل قػػػػمعنف"
االحنػػػػةئن ف  نػػػػ داء الك سػػػػنكند العحمنػػػػد عػػػػف اف الحمانػػػػد ت  ػػػػي   ػػػػؼ العدتد ػػػػةت فػػػػي 
ان ةد ـ نمالت عف   ؼ االنؿ  الدنةـل  نتن ى الت نند  ف تادند ا ف ةلند عتدم د في ذ ػف 
النػػػة دل  لػػػذلؾ تتح ػػػؽ الحمانػػػد "  ػػػمعة ننػػػ د النػػػة د اف لػػػ  نػػػنئةت ن  لػػػ ل  نسػػػتحؽ  ػػػذا 

 .(ٗ)اف ن ةؿ"النيء 
الت منمل فه  ن  ؿ: "اال ؿ في الن د  سةئد الف  ف األمنند  مػى  )العةز ي( دفض  

ذا كةف  ذا كذلؾ أفمػنس  ادت فهة  تنةنف عداعنهة  غةنةتهةل ال ظد نع  ة  النةعؿ العحنطل  ا 
.  سػدد عػف عحةفظػد (٘)"عف ال نث ت منم السمؼ  االقت ػةد  مػى احتػذائهـ  االقتنػةس عػ هـ

داء ال هضػػػد  نػػػ داء الك سػػػنكند العحمنػػػد  مػػػى ال ػػػنو الد ػػػن د التػػػي نسػػػتعم  هة عػػػف نػػػ 
ال ػػماعىل اذ نػػدى اف  ػػذ  ال ػػنو ح لػػت انػػ ةد ـ الػػى  سػػ  عتنػػةنهدل دةلنػػد عػػف التعنػػزل 

.  ا هػػػػـ حعمػػػػ ا (ٔ) ػػػػد ـال فسػػػػندل  ال هػػػػـ ن نػػػػم ف  ػػػػف د ح   ال هػػػـ الن ػػػػ د ف دػػػػ الاهـ
  هاػػ ا عػػ هاهـ فػػي ن ػػةء ق ػػةئم ـل   ػػذا نػػمؿ  مػػى  ا فسػػهـ الػػى ااػػ اء النػػ داء ال ػػماعى

ا ت ػػػةم  نػػػ داء الت منػػػمل اذ نػػػدى اف النػػػة د  )العػػػةز ي(.  نؤكػػػم (ٕ) اػػػز ـ فػػػي الدمػػػؽ الف ػػػي
الحمنث الع مم نعتمؾ ا ن ةت كأس ف   ق ة حةسد ك  ا ـل  عةمة الن د التف ػى  ال تػذ ب ألف 

 .(ٖ)الن د لنس ننئةت عحممات  عستعدات في الحنةة

                                           
 /م.ٔمن اف العةز ي:  (ٖ)

 .ٕ٘ٙالحماند في الن دل حعةم   ع م:  (ٗ)
 ط.-/ حٕمن اف العةز ي:  (٘)

 .ٖٙن ظد: األمب ال دني الع ة د في ع د:  (ٔ)

 ط.-/ حٕن ظد: من اف العةز ي:  (ٕ)

 /ط.ٕ.ف: ن ظد: ـ (ٖ)
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فمػـ ن ػػمـ ل ػة دأنػػةت  ػف الت منػػم  العحةكػةة ل  لك  ػػة  ػدا ل نػػدفض العحةكػػةة  )نػػكد (اعػة  
فػػي النػػ دل ال ػػ  نػػدى اف الع ػػة ي النػػ دند  ػػي دػػ اطد العػػدء  آداؤ   تاةدنػػ   احػػ اؿ  فسػػ  

  ػػة ننػػند الػػى ال ػػمؽ فػػي الت ننػػدل  االنت ػػةم  ػػف الت منػػم  )نػػكد (ل ؼ(ٗ)  نػػةدات   اطفػػ 
قةؿ نهة الك سنكن فل  نتن ى ال ظدند الد عة سند التي تدى اف الطنن ػد  ػي  العحةكةة التي 
 .(٘)ع مد الن د

  ذا العنمأ ال  م  تنّ أ عسةحد كنندة في الفكد الد عة سي الذ  س ى الى اف تكػ ف  
ل  نػ داء (ٙ)الطنن د  ي ع مد الن د ال اف ن ـ  الن د نعحةكةتهة كعة نف ؿ الك سنكن ف

 ف عػػػػ  ال ظدنػػػػد الد عة سػػػػند فػػػػي  ػػػػذا العنػػػػمأل ال ػػػػ  عػػػػف الع ػػػػد ؼ اف الت منػػػػم الػػػػمن اف نمت ػػػػ
 ل لذا  ةاع  اعة د المن اف    الت لتح نؽ  ذ  الن عد.(ن عد الذات)النكنؼ  ف 
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ؽ نػػ د نػػ قي لم  ػػةم أل ػػ  نزدػػد نةل ػػ  د  ال ن نػػد  ػػف ال  اطػػؼ اال سػػة ند د لػػـ نػػ 
فهػػ   ػػ ة د  (ٕ)الن ػػمد إاّل  ػػف الدنػػةؿ  ال ةطفػػد )ال  ػػةم(ل  الف النػػ د   ػػم (ٔ)ال ػػةمقد

ل   ػػػ  عػػػف ننػػػ د ناػػػ  د (ٗ)د ِ ْنػػػد  نُ  ُ ْنػػػل  النػػػة د  ػػػ  عػػػف نَ (ٖ)ت لنػػم ال  اطػػػؼ ال ػػػةمقد

                                           
 .ٕٛٛ/ ٗن ظد: من اف  نم الدحعف نكد :  (ٗ)

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ.ٛٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في األمب ال دني الحمنث:  (٘)

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ. ٛٓٔن ظد: ـ.ف:  (ٙ)

 .ٕ٘ٔ-ٕٗٔ  ٕٓٔن ظد: ن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ العةضي:  (ٔ)

 .ٖٕٚ-ٖٕٙل  م   م ال  ةم: ن ظد: ف  ؿ عف ا (ٕ)

.  ن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ػةم فػي ٕٔ-ٕٓ: من ظد: د  د الن عند  النذدل  نةس عحع م ال  ة (ٖ)
 .ٕٗٔاألمب ال دني الحمنث: 

 .ٖٙن ظد: د  د الن عند  النذد:  (ٗ)
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ل نع  ػػػى اف النػػػ د  ػػػ  الفػػػف الػػػذ  ن نػػػد  ػػػف (٘)االنػػػنةء ال عػػػف نح ػػػي ال ا هػػػة  انػػػكةلهة
: "إ ػػػ  عمكػػػد ت ػػػنف  مػػػى )ال  ػػػةم(نػػػةؿ فػػػي النػػػ دل فن ػػػ ؿ م د الد ةعػػػال اػػػماف  ال ةطفػػػد. ا

 .(ٙ)ال مؽ  ال  اب"
ال ةطفد سننةت في  ا م ال زف في الن دل إذ قةؿ: "اف كؿ  ةطفدل  )العةز ي( ا ؿ  

د ت ئػـ ا سػنةنهة ... غػ  معة تسنطد  مػى الػد ح  ت سػةب نة تػماؿ ]...[ تنحػث مائعػةت  ػف ل
د ع ز  ػدل فكمعػة  ع ػت غػائعةت تنحث  ػف ت ننػد لهػة فػي لفةل  اطؼ ال عن د المائعد كة ت م

نػدى اف "ال ةطفػد فػي  )العػةز ي(ؼ (ٚ)العنة د كة ت التداكنػب الع ز  ػد اكنػد نػد زات  تػأنندات"
ن نػػةدة  )العػػةز ي( أكػػم  ل(ٛ)"هػػة  منػػ  قةئمػػ  النػػ د  ػػي األ ػػؿ فػػي  ػػذ  الحسػػ ةت التػػي ندم

ؿ النػ دل ألػنس نػػ  دات عتداعػةت  ق ػد عد نػػد ع حنػد ا ػ ء نػأف ال ةطفػػدل اذ قػةؿ: "نػـ تأعػػ
 .(ٜ) دةطدات عامّ ات"

 
ل فن ند     ت نندات ن تدب عػف  ظنفػد الدنػةؿ النػة      ػم )العةز ي(اعة الدنةؿ   م  

: "لنست قمدة النة د   ة في أ   أ ام ننئةت عف ال مـ فذاؾ )العةز ي(ل اذ ن  ؿ (ٔ)(ك لدمج)
أف نكػ ف  ػ دة عػف أنػتةت  ػ د  أف نحضػد ال ػ دة  عحةؿ  لكف قمدت  فػي أ ػ  اسػتطةع
 .(ٕ)العؤلفد إلى ذ    إحضةدات  اضحةت"

نةلمفةع  ف ال ةطفد في الن دل  قم تحػمث   هػة فػي الاػزء النةلػث  )نكد ( تكفؿ  
عػف من ا ػ ل اذ قػةؿ: " لنػ د ال  اطػؼ د ػد   غعػد ال تاػم ة فػي غنػد  عػف أ ػ ةؼ النػ دل 

فنػػ  ال ػػةس الػػى ا ػػ   ػػ  النػػ د  ال نػػ د غنػػد ل فةلنػػ د عهعػػة  سػػنأتي نػػـ  عػػف األنػػةـ نفنػػؽ 

                                           
 .ٖٕٚ-ٖٕٙم: .  ف  ؿ عف ال  م   م ال  ةٕٓ-ٙٔ/ ٔن ظد: المن اف في ال  م  األمب:  (٘)

 .٘ٓٔلغد الن د ال دني الحمنث ع  عةتهة الف ند  طةقةتهة االنما ندل م.س نم ال دقي:  (ٙ)

 .ٕٗالن د غةنةت    سةئط ل اندا نـ العةز ي:  (ٚ)

 .ٖٕ-ٕٕـ. ف:  (ٛ)

 .ٕٕٔح ةم الهننـ:  (ٜ)

  ن ظد: ع مد    ةؾ.. ٓٛد الن د ال دني الحمنث ع  عةتهة الف ند  طةقةتهة االنما ند: غن ظد: ل (ٔ)

 .ٕ٘ٔح ةم الهننـ:  (ٕ)
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ادتمفػت أن انػػ  النػػم اف نكػػ ف ذا  ةطفػػدل  ا عػػة تدتمػػؼ ال  اطػػؼ التػػي ن دضػػهة النػػة د  ال 
أ  ػػي ننػػ د ال  اطػػؼ د ػػؼ كمعػػةت عنتػػد تػػمؿ  مػػى الت اػػ  أ  ذدؼ الػػمع عل فػػةف نػػ د 

اطػػؼ  ع دفػػد أسػػداد ة د ػػب  ذكػػةء  دنػػةؿ  اسػػ  لػػمدس ال    ال  اطػػؼ نحتػػةج الػػى ذ ػػف
اف النػػػة د الكننػػػد النػػػ ظـ اال   ػػػم اال ف ػػػةؿ ال  ػػػني ال هػػػة  )نػػػكد (.  دأى (ٖ) تحمنمهػػػة"

لحظػػد تضػػةدب ال  اطػػؼ فػػي ال مػػبل اعػػة فػػي غنػػد  ػػذ  ال  نػػةت فةلنػػ د نػػأتي نػػةدمات فػػةتد 
ل  اف "الن د عة ان دؾ  ا مؾ تحس   اطؼ ال فس احسةسةت نػمنمات إال عػة كػةف (ٗ)ال ةطفد

 ا ػػ  "عػػة اتفػػؽ  مػػى  سػػا  الدنػػةؿ  (٘)"غػػزات ع ط نػػةت ا  دنػػةالت عػػف دنػػةالت ع ػػةقد  الحنػػنشل
النػ داء الػذنف ال نؤع ػ ف  )نكد (.  قم  ةاـ (ٙ)" الفكد انضةحةت لكمعةت ال فس  تفسندات لهة

.  قػػػػم  ػػػػةغ (ٚ)نػػػم د ال ةطفػػػػد فػػػػي احنػػػةء النػػػػ د   ػػػػمق   تاة نػػػ  عػػػػ  حةاػػػػةت اال سػػػةف
داز أنػد ال ةطفػد الح ػد فػي نػ د ل نػقد الن د نةل ةطفد  حػدص  مػى ادأن  في    )نكد (
 :(ٛ)اذ قةؿ

 اف الن د  اماف. اال نة طةئد الفدم س
  ػػػةغ سػػػددنت  عػػػف النػػػ داء الػػػذنف تػػػمف هـ ال ػػػ ة د الػػػى قػػػ ؿ نػػػ د دػػػةؿ عػػػف  

 (ٔ)ال ةطفد ل قةئ ت:
  د  دد ز ةمد كعة قمح الع  نننت ط اؿ المنؿ ن مح دأنػػ 

 اػػ م نمكأف ل  فنهة نػم ج ال دنض ق نمةن ةلج في  س
 تحمث فن ة عف نع م   ػػةم فنأتي نهة كةلنكد قم طةؿ حنسهة

   لك ػ  زحػد نغنػد  الم آف  ض هة ا  نزحد كةلحنمى اذ

                                           
 / نم ف دقـ  فحد.ٖمن اف نكد :  (ٖ)

 .ٕٓٔ/ٖن ظد: ـ.ف:  (ٗ)

 .ٕٙٙ/ ٖـ. ف:  (٘)

 .ٕٛٛ/ٗـ.ف:  (ٙ)

 .ٗٓٔ-ٖٓٔن ظد: اعة د المن اف:  (ٚ)

 .ٕٙٙ/ ٖمن اف  نم الدحعف نكد :  (ٛ)

 .ٜٚ/ ٕمن اف  نم الدحعف نكد :  (ٔ)
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 عػػف   ػػةل دأت عمدسػػد الػػمن اف اف النػػ د ت ننػػد  ػػف ال  اطػػؼ  الدنػػةؿ  ال اػػماف  
النػػ د فػػي اإلنة ػػد  ػػف حدكػػةت تمػػؾ ال  اطػػؼل : "فػػإف حنػػةة )نػػكد ( الػػذ ؽ السػػمنـ. ن ػػ ؿ 

 )ال  ػػػةم( لػػػذا اػػػةء  مػػػى ذلػػػؾ نػػػ د  (ٕ) ق تػػػ  عسػػػتدداد عػػػف ق تهػػػة  ا لػػػ  عػػػف ا لهػػػة"
 .(ٖ)نةع ت عدتمؼ اال ف ةالت  ال  اطؼ )نكد ( 

فة  ة  ام  نعنػز فػي ع ػة ي النػ د   ػ د   )نكد (اعة م د الدنةؿ في الن د   م  
دنػؿ  األدػد التػ  ـل فةلتدنػؿ  ػ  أف نظهػد النػة د ال ػ ت ننف    نف نسعي احػم عة الت

التي ننف االننةء  الح ةئؽ ل  ننتدط في  ذا ال  ع أف ن ند  ف حؽ. اعة الت  ـ فأف نت  ـ 
.   اضػم عػػف دأنػ    ػػة ا ػ  حػػة ؿ االقتػداب عػػف (ٗ)النػة د نػنف نػػنئنف  ػمد لػػنس لهػة  اػػ م

 .(٘)مجد فكدة الدنةؿ الد ؽ   م ك ل
اعة ػد الػػمن اف فػػي ال ةطفػد تعنمػػت الػػى حػػم ن نػم الفكػػد الد عة سػػي الغدنػػي اف اداء  

لمداد أ هػة كة ػت فػي أغمنهػة تدمنػمات لمعنػةمئ  األفكػةد التػي  ػةمى نهػة النػ داء الد عة سػن ف 
 ػػ  لغػػد  ( ةزلػػت)الغدننػػ ف. ف ػػم ا ػػتـ الغدننػػ ف نةل ةطفػػد    قتهػػة نةلنػػ دل فةلنػػ د   ػػم 

نػؿ  (ٕ)ا سػنةب تم ػةئي لمعنػة د ال  نػد ( دمز دث)د الانػم   ػم  النػ  ل(ٔ)الدنةؿ  ال  اطػؼ
اف ا ـ عة نتعنز ن  النة د الد عة سي    ق ة  ةطفت  حتى  مت االسةس في ن د  أل هة 

عػػف   ػػةل ف ػػم تػػأند   . (ٖ)الػػذ  ن ػػم طدنػػؽ   ػػ ل  الػػى الفضػػنمد مت ػػ م  الػػى الحػػب الاػػةع
 ة ن داء المن اف الى كسد ال  الب ال منعدل ن داء المن اف نةلفكد الد عة سي الغدنيل  قم م

                                           
 .ٕٛٛ/ ٗـ.ف:  (ٕ)

ل   ظدنػػد النػػ د   ػػم النػػ داء ال  ػػةم فػػي االمب ٕٖ ظػػد: العػػمدؿ الػػى نػػ د ال  ػػةمل أحعػػم انػػدا نـ النػػدنؼ: ن (ٖ)
 .ٕٔ٘ل   نم الدحعف نكد : ٖٔٔل  االمب ال دني الع ة د في ع د: ٘ٚٗال دني الحمنث: 

 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/ ٘ن ظد: من اف نكد :  (ٗ)

 .ٜ٘ٔل  ٚ٘ٔ-ٙ٘ٔل  ٙٓٔل   ٗٓٔل  ٖٜل  ٕٜن ظد: ك لدمجل ت: عحعم ع طفى نم  :  (٘)

 ل  ن ظد ع مد    ةؾ.٘ٔٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث:   (ٔ)

ل  ن ظػػد ٕٗٔل   ظدنػػد النػػ د   ػػم النػػ داء ال  ػػةم فػػي االمب ال دنػػي الحػػمنث: ٙٔٔن ظػػد: فػػي   ػػم النػػ د:  (ٕ)
 ع مدا عة   ةؾ.

.ل  الد  ػد ٜٕ  ٙٔ  ٘ٔفمسفتهةل قضةنة ةل انةد ػةل م. عحعػم غ نعػي  ػ ؿ:   نأتهةل -ن ظد: الد ع تنكند (ٖ)
 .ٕٕ   ٛٔفي عذا ب االمب الغدنيل  مي ا ام الطة د: 
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ل نػػ ف التامنػػم فػػي لغػػد النػػ دل  ا مهػػة اكنػػد دقػػد   ةطفػػدل عنمعػػة ف ػػؿ الد عة سػػن ف الغدن
لت ند  ف   اطػؼ النػة د  آالعػ   آعةلػ   تطم ةتػ   حػ  الحدنػد  الحػب  الاعػةؿ  الطنن ػد 

قةئعػػةت  مػػى ال ةطفػػد  اسػػتمهةـ . لػػذا كػػةف النػػ د   ػػم اعة ػػد الػػمن اف ت ننػػدات ف نػػةت (ٗ)الغضػػد
ن ػمؽ  ادػ ص ن نػمات  ػف  (ن ػعد الػذات)الدنةؿ  الت نند  ف التاةدب الفدمند. الظهةد 

 .الت منم  العحةكةة
 

 . الوحدة العضوية5

اذ لم حػػػمة ال ضػػػ ند لم  ػػػنمةل  )العػػػةز ي(  )ال  ػػػةم(تضػػػعف كتػػػةب )الػػػمن اف( م ػػػ ة  
ف نػػػةت تةعػػػةتل نكعػػػؿ فنهػػػة ت ػػػ ند دػػػةطد أ   اػػػةء فنػػػ : "اف ال  ػػػنمة ن نغػػػي اف تكػػػ ف  عػػػ ت 

د اطد عتاة سد كعة نكعؿ التعنةؿ نأ ضةئ ل  ال  دة نأازائهةل  المحف الع سن ي نأ غةع ل 
ل  أدنػػم (٘)نحنػػث اذ ادتمػػؼ ال ضػػ ل أ  تغنػػدت ال سػػند أدػػؿ ذلػػؾ ن حػػمة ال ػػ  د  أفسػػم ة"

د ػػةل أ  نعكػػف الت ػػمنـ  نمة أنػػن  نحنػػةت الدعػػؿ نحنػػث نعكػػف تمػػؾ ال حػػمة أاّل تكػػ ف ال  ػػنن
.   ػذا ن  ػي ا ػ  م ػة (ٙ)ع  احػمى ق ػةئم نػ قي )ال  ةم( التأدند  ا ةمة تنكنمهة كعة ف ؿ 

الػػى دفػػض التفكػػؾ الػػذ  نحنػػؿ ال  ػػنمة الػػى  -فػػي عاػػةؿ ن ػػةء ال  ػػنمة ال دننػػد الحمننػػد–
 .(ٔ)التدنط   حمة ع   ند  حنحد عنممعاع ع 
نػػػد  احػػػمة عتعةسػػػكدل   نػػػد  ػػػف ذلػػػؾ  مػػػى أف تكػػػ ف ق ػػػنمت  ن  )نػػػكد ( حػػػدص  

ن  لػػ : "قنعػػد الننػػت فػػي ال ػػمد التػػي نػػنف ع  ػػة   نػػنف ع ضػػ ع ال  ػػنمة ل ألف الننػػت اػػزء 
عكعػػػػؿ ل  ال ن ػػػػم أف نكػػػػ ف الننػػػػت نػػػػةذات دةداػػػػةت  ػػػػف عكة ػػػػ  فػػػػي ال  ػػػػنمة ن نػػػػمات  ػػػػف 

 ػػ   حسػػف ع  ػة  د ن ػةت نػتفهـ ال ػمد التػي نن ع ضػ  هةل  قػم نكػ ف اإلحسػةس نطػ  ة الننػت
 ننف ع ض ع ال  نمة... فن نغػي أف   ظػد إلػى ال  ػنمة عػف حنػث  ػي نػيء فػدمل ال عػف 

                                           
 .ٖٛٔل  الد ع سند في الن د الغدني  ال دني: ٖٛٙن ظد: تط د الن د ال دني الحمنث في ال داؽ:  (ٗ)

 .ٖٓ/ ٕالمن اف في ال  م  االمب:  (٘)

 .ٕ  ج ٔن قي في العنزاف ل  نةس عحع م ال  ةم: جن ظد:  (ٙ)

 .ٖٓٔ/ ٕن ظد: المن اف في ال  م  األمب:  (ٔ)
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نم  ت   ذ  ندى اف الننت نكتسب اعةلػ   نػة دنت   )نكد (ػل ف(ٕ)حنث  ي أننةت عست مد"
 .(ٖ)عف  ض   في ن ةء ال  نمة  اسعهة الكمي حتى اذا اقتط  ة  نما عن  ةت  عنت دات 

 تنت ػػم  ػػف آداء   ةم ػػة ال ػػماعى فػػي ا مهػػـ ال  ػػنمة أنػػن   اعة ػػد الػػمن اف نهػػذا ال 
فػػي ق لػػ : "ال  ػػنمة عنػػؿ اال سػػةف فػػي ات ػػةؿ ن ػػض  (الحػػةتعي)ل  دة ػػد (ٗ)نةلكػػةئف الحػػي

فػي  ػحد التدكنػب غػةمد نةلاسػـ  أ ضةئ  نن ٍض فعتى ا ف ؿ  احم  ف األدد أ   نةن ػ 
اؽ الن داء  أدنةب ال  ة د عف ةس  ل  ت ّفي ع ةلـ اعةل ل  قم  امت حذّ ح ة د تتدّ ف ع

ل  ال تنت ػػػم (٘)"العحػػػمننف عحتدسػػػنف عػػػف عنػػػؿ  ػػػذا الحػػػةؿ احتداسػػػةت نا ػػػنهـ نػػػ ائب ال   ػػػةف
 (حسػػػنف العد ػػػفي)كػػػذلؾ  ػػػف م ػػػ ة الد نػػػؿ األ ؿ عػػػف العحػػػمننفل عػػػف عنػػػؿ م ػػػ ة النػػػن  

 الػػى ال حػػمة ال ضػػ ند فػػي ال  ػػنمة الحمننػػدل  ذلػػؾ فطػػف الػػذ   (األمننػػدال سػػنمد ) ػػةحب 
ل قةؿ فن : "ا ظد  ماؾ ا  اننةت  ػذ  ال  ػنمة (النةد م )  معة  ض  ت من ةت  مى ق نمة 

فأفدم ة ننتة ننتةل تام ظد ؼ ا ا د افدمت كؿ ا  دٍة ل فةستهة نظدؼل نػـ ااع هػة  ا ظػد 
اعػػةؿ السػػنةؽ  حسػػف ال سػػؽل فإ ػػؾ التاػػم ننتػػة ن ػػم أف ن ػػمـ ا  نػػؤدد  ال ننتػػنف نعكػػف أف 

 .(ٕ)ل حمة ال  نمة (عطداف)ل  ال تنت م انضةت  ف م  ة (ٔ)"ةلثنك ف نن هعة ن
 قػػم تدكػػت حدكػػد ال  ػػؿ ال  ػػم  األ دنػػي الحػػمنث تػػأنندات  اضػػحةت فػػي ال  ػػؿ ال  ػػم   

لاعة د المن اف في قضند )ال حمة ال ض ند(ل اذ ن  م تةدن  الم  ة الى  حمة ال  ػنمة فػي 
اف ال  نمة "النم أف تك ف  (ك لدمج)دل فندى الن د الغدني الحمنث الى العمدسد الد عة سن

                                           
 .ٖٚٙ-ٖٙٙ/ ٘من اف  نم الدحعف نكد :  (ٕ)

 .ٖٙٙ/ ٘ن ظد: ـ.ف:  (ٖ)

ل  مالئػػؿ اال اػػةزل  نػػم ال ػػة د الاداػػة ي: ٜٙ/ٔل  النػػ د  النػػ داءل انػػف قتننػػد: ٚ-ٙن ظػػد:  نػػةد النػػ د:  (ٗ)
 .ٜٛ٘-ٜٚ٘/ ٕ د األمبل الح د  ال ند ا ي: ل  ز ٕٚٔ

/ ٕل  ال عػمة: ٜٛ٘-ٜٚ٘/ ٕل  ن ظػد: ز ػد االماب: ٕ٘ٔ/ٔحمند العحةضدة في  ػ ة د النػ دل الحػةتعي:  (٘)
ٔٔٚ. 

 .ٜٚٗ/ ٕال سنمد األمنندل حسنف العد في:  (ٔ)

 .ٕٔٙ/ ٕل  في االمب الحمنث: ٜ/ٔن ظد: من اف الدمنؿ:  (ٕ)
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دض  التأنندات غع  ال  نحنث تتسة م أازاؤ ة فنعة نن هة  نفسد ن ضهة ن ضةتل كّؿ  مى قمد 
 .(ٖ)الع د فد لم ظةـ ال د ضي"

 عهعػػة نكػػف عػػف نػػيء فػػإف نػػ داء الػػمن اف نػػم  تهـ لم حػػمة ال ضػػ ند فػػي ال  ػػنمة 
ةت   هػػةل  عػػف النػػمنهي اف  ػػدا ـ عتػػأندنف نػػةلفكد ال  ػػم  ال دننػػد الحمننػػدل اقػػةع ا ن ػػةء  ظدنػػ

ال دني ال منـل  نةلفكد الغدني الحمنثل  نةلفكد اال كمنز  دة د.  كة ت  ػذ  الػم  ة دك ػةت 
 الفة مد في االدتنةد  التدكنب. (ن عد الذات)دئنسةت في اظهةد 

  عف العنةمئ االددى التي ا تعت نهة اعة د المن اف:
 الموضوعية: أ. الوحدة
ل نكنػؼ ل ػة (ٗ))الػمن اف( )العػةز ي(السةنؽ في كتةن  العنػتدؾ عػ   )ال  ةم(اف  ص  

. اعػػة ا تعةعػػ  نةل حػػمة (٘) ػػف م  تػػ  لم حػػمة ال ضػػ ند أ  الف نػػد كعػػة نسػػعنهة ن ػػض ال  ػػةم
الع ض  ند فض ت  ف ال حػمة ال ضػ ندل ف ػم  نػد   ػ  فػي كتةنػ  )انػف الد عػي حنةتػ  عػف 

 ػف سػّ د ال ظػةعنف الػذنف ا مػ ا الننػت  -انف الد عي-: "نهذا االستدسةؿ ددج ن د (ل قةئ ت 
 حمة ال ظـ  ا م ا ال  نمة اننةتةت عتفدقد نضعهة سعط  احمل َقّؿ أف نطػدم فنػ  الع  ػى إلػى 
 ػػػمة اننػػػةتل  قػػػّؿ اف نتػػػ الى فنػػػ  ال سػػػؽ ت النػػػةت نست  ػػػي  مػػػى الت ػػػمنـ  التػػػأدند  التنػػػمنؿ 

ف الد عي  ذ  الس د  ا ػؿ ال  ػنمة كػّ   احػمات النػتـ إال نتعػةـ الع  ػى  التح ندل فدةلؼ ان
الػػذ  أدام   مػػى ال حػػ  الػػذ   حػػة . ف  ػػةئم  )ع ضػػ  ةت( كةعمػػد ت نػػؿ ال  ػػة نف  ت ح ػػد 
فنهة األغداض  ال ت تهي حتى ن تهي عؤما ة  تفػدغ اعنػ  ا ا نهػة  اطدافهػةل  لػ  دسػد فػي 

اف "تك ف ال  نمة  الى أ عند )العةز ي( ذا الفهـ ذ ب .  في عنؿ (ٔ)ذلؾ المفظ  الف ةحد"
 عػػػ ت ف نػػػةت تةعػػػةت قةئعػػػةت  مػػػػى فكػػػدة ع ن ػػػد لػػػنس النػػػة د فنهػػػػة عسػػػ قةت ننة ػػػث عسػػػت ؿ  ػػػػف 

                                           
ل  ن ظػػد ٜٕٚال  ػػم االمنػػي ال دنػػي ال ػػمنـ فػػي ضػػ ء ال  ػػم الحػػمنثل م.ن سػػؼ حسػػنف نكػػةد: ن ػػةء ال  ػػنمة فػػي  (ٖ)

 ع مد    ةؾ.

 .ٖٓٔ/ٕالمن اف في ال  م  األمب:  (ٗ)

 .٘ن ظد: مداسةت في الن د  العسدحل عحعم ع طفى نم  :  (٘)

 .ٜٕٙال  ةم: ل  نةس عحع م انف الد عي حنةت  عف ن د  (ٔ)
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ل فةل حمة الع ض  ند التي م ة النهة ن داء المن اف  ي  حمة تم د ح ؿ ع ضػ ع (ٕ)"ال فس
 .(ن عد الذات)  احم ع نف مادؿ ال  نمة ل ععة نفسم عاةالت لظه د

 

 ب. االهتمام بالموضوعات البسيطة:
ن  ػؼ االنػنةء النسػنطد فػي نػ د ل  ننػ د عػف ن ػؼ تمػؾ االنػنةء  )ال  ةم(ا تـ  

ل  ا ػمد  نع معػد ٖٜٚٔمنػ اف ) ػةند سػننؿ(  ػةـ  )ال  ػةم(.  قػم ادػدج (ٖ)عنؿ انف الد عػي
نتػمأ النػ داء العاػمم ف في )الع ض  ةت الن دند( ف ؿ فنهة ال  ؿ في  ذا االتاػة  الػذ  ا

نمتفت ف الن  ع ذ عطداف. ن  ؿ في ع معت  : "لنسػت الدنػةض  حػم ة  ال النحػةد  ال الك اكػب 
 ػي ع ضػػ  ةت النػػ د ال ػػةلحد ]...[ كػؿ عػػة  دمػػ   منػػ  عػف احسةسػػ ة   فػػنض  منػػ  عػػف 
 دنةل ة   تدمم  ن  ن ة   نث فن  عف   ااس ة  أح ع ة  عدة ف ػة  ػ  نػ د  ع ضػ ع لمنػ د
أل ػػ  حنػػةة  ع ضػػ ع لمحنػػةة.   مػػى  ػػذا ال اػػ  نػػدى ) ػػةند سػػننؿ( نػػ دات فػػي كػػؿ عكػػةف اذا 

االعػ د النسػنطد  ال ةمنػد التػي لػـ نكػف نػ ظـ فنهػة  ا ػذت ػة ؿ فػي من ا ػ   )ال  ةم(. ؼ(ٗ)"أدام
 .  ن ةء  مى عة نف م  النة د ع هة تظهد ن عت  الذاتند الدة د ن .(ٔ)الن داء عف قنؿ

 

 ج. الشمولية
فػػي ع معتػػ  لمن ا ػػ  الدػػةعس )الدطػػدات(ل فكػػدة  )نػػكد (عػػف االفكػػةد التػػي  ةقنػػهة  

النع لند اذ ندى اف  مى النة د اف نكتب لكؿ ال ف س فػي كػؿ   ػدل  ان عػة تكػ فل  أاّل 
.  دنعػػة تكػ ف   ػةؾ  ػمد نػػنف (ٕ)ن ت ػد  مػى اعػد ا  قدنػدل  اف نكتػػب لكػؿ نػـ   كػؿ م ػد

مػ فس ل  ننػع ل -اف ع هػـ عطػد – د   ػم اعنػ  الد عة سػننف  ذا الت ا   ادتنةط عفهـ  الن
 .(ٖ)اال سة ند

 

                                           
 .ٕٔٚ/ ٕن ظد: في االمب الحمنث: ل   ٖ٘ح ةم الهننـ:  (ٕ)

 .ٖٕٕن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٖ)

 .ٗمن اف  ةند سننؿل  نةس عحع م ال  ةم:  (ٗ)

 .ٕٕٙ/ٕن ظد: في االمب الحمنث:  (ٔ)

 .ٕ٘ٔل  االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث: ٖٓٙ/٘ن ظد: من اف نكد :  (ٕ)

 .ٚٓٔل   ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث: ٔٔ-ٜ/ٔ اف الدمنؿ: ن ظد: من (ٖ)
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 د. رفض اإلحالة:
ل   ػي تػمؿ (ٗ)عنةلػب نػ د نػ قي ىاإلحةلػد فػي النػ دل   ػّم ة احػم )ال  ةم(دفض  

ؿ ذلػػؾ نةلعنةلغػػد  عدةلفػػد الح ػػةئؽ ا  الدػػد ج  ػػف نػػ مػػى فسػػةم الع  ػػى فػػي ال  ػػنمة.  نتع
 .(٘) فةت ن نمة  ف ادض ال اق ن   ت   الع   ؿل  اإلتنةف 

الف  ػػمؼ النػػ د   ػػم   ػػػ   (ٙ)كػػذلؾ الغمػػ   العنةلغػػد فػػػي النػػ د )نػػكد ( دفػػض  
 .(ٚ)الكنؼ  ف الح ن د في أ عؽ   د ة  أتعهة

 ذ  ال  ة د    ة د أدػدى تتػ زد ع ػةت عػف أاػؿ إظهػةد عفهػـ  الحمانػد فػي ذ ػف  
 .( نع د ن عد الذاتػ)ن داء المن افل العتعنؿ ن
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فػػي عسػػت ى المغػػد انضػػةت   ػػم اعة ػػد الػػمن اف. فنتػػأنند عػػف  (ن ػػعد الػػذات)تظهػػد  
االمنند التي كة ت تم   الى نسةطد الت نند  تا ػب الزدػدؼ  ( دمز دث)  (نند ف)عمدسد 

اذ "كة ت ن دة  دمز دث   نفد ضػم التػأ ؽ فػي المفػظ النػ د ل ل (ٔ) االلفةظ الفدعد  الط ة د
ل تعدم د ام عمدسد المن اف  مى عة سعي في (ٕ) كةف نم   لم  مة الى لغد اال سةف ال ةم "

ال  م ال دني ال منـ  الحمنث نةل ةع س الن د ل فم  ا الى تحدند المغد الن دند عف  ن مند 
ة د  ػف عضػع    الامنػم نمغػد لهػة ال ػمدة  مػى التحمنػؿ ال  الب الاة زةل  الى اف ن نػد النػ

                                           
ل ٕٕٙل  االتاة ػػةت  الحدكػػةت فػػي النػػ د ال دنػػي الحػػمنث: ٙٙن ظػػد: االمب ال دنػػي الع ة ػػد فػػي ع ػػد:  (ٗ)

 .ٕٓٚ ان  نةم   حدكد التامنم في الن د ال دني الحمنث: 

 .ٚٛ  ةم: ن ظد: ف  ؿ عف ال  م   م ال (٘)

 .ٖٔٙ/ ٘نكد :   نم الدحعف ن ظد: من اف (ٙ)

 .ٜٚ-ٜٙن ظد: في   م الن د:  (ٚ)

 .ٕ٘٘/ٕن ظد: في االمب الحمنث:  (ٔ)

 .ٙٛالن د كنؼ  فهع    تذ ق  ل النزنث م د:  (ٕ)



 الفصل االول   مفهىم حداثة  الشعر عند مجاعة الديىان

 ٖ٘ 

 التدكنبل  ا ط ةع   ع عف المعةند المغ ند التي ت دب الن د عف حدكػد ال  ػد  الع ة ػةة 
ن ةع ال اماف  .(ٖ) تأعؿ الفكد  ا 

في ع معد لمغدنةؿ ندى اف لمنة د الحؽ في اف نت دؼ في المغد  مػى  )ال  ةم(ؼ 
نتدؾ فنهة اعن  الكتّةبل ف  ندنى اف نضنؼ الى المغد نػنئةت ا  اف ندا ي ال  ا م التي ن

ب أال ت ح ػػد نكمعػػةت ع ن ػػد اػػل  نػػدى انضػػةت اف المغػػد ن(ٗ)ن ػػمؿ ا  نت ػػدؼ ت ػػدفةت عفنػػمات 
أ  تنػػننهةت  لت ننػػد  ػػف االفكػػةد نطدائػػؽ غةعضػػدٍ نكػػ ف ا ذات قنعػػد نػػ دندل كعػػة ناػػب أال

الف المغػػػد النػػػة دة   ػػػم  " ػػػي التػػػي تا ػػػؿ ل (٘)عتكمفػػػدل   ػػػ د عفت مػػػد ل ع حعػػػد إقحةعػػػةت 
 (ننػػد ف).  نسػػنب عػػف كػػ ف عمدسػػد (ٙ)السػػةع  ال دنػػي نفهػػـ الع  ػػى الع  ػػ م  مػػى األنػػد"

من اف ) ةند سننؿ( اة  ت  )ال  ةم(ل  نتأنند ع هة أددج (ٔ)االمنند عنةالت لم  ةم ( دمز دث) 
 .(ٕ)داء عف قنؿفنهة الن  ـفن  النسةطد  األع د ال ةمند التي لـ نكف ن ظ

أ عند اف  )ال  ةم( لعة كة ت االلفةظ نعكف اف تك ف عةمة فف آدد غند الن د دأى  
لمت ننػػد  ػػف  )ال  ػػةم(...   ػػذا نفسػػد م ػػ ة (ٖ)نسػػةؽ المفػػظ فػػي سػػنةؽ نح ػػؽ الػػ غـ العطمػػ ب

 العضةعنف الامنمة نمغد لهة ال مدة  مى التحمنؿ  التدكنبل  تاة ز الع اـ الت منم   اإلتنةف
 .(ٗ)نع اـ آدد عأ  س  عت ةؿ  مى المالالت العحممة ل لفةظ

ا تعةعةت نةلغةت نمغد النػ د عؤكػمات اف الكمعػةت التػي ندداهػة النػة د  )العةز ي( ا تـ  
ل  اف اللفػػػةظ كننػػػدة (٘)نػػػؿ لكػػػي تدسػػػـ  ػػػ دة ا  تسػػػتنند  ةطفػػػدال تسػػػت عؿ ألاػػػؿ ذاتهػػػةل 

                                           
 .ٖٖٔن ظد:  ف المغد  االمب  ال  م:  (ٖ)

ةئنػد فػي النػ د ال دنػي الحػمنثل حسػف احعػم الكننػد: ل  تط د ال  ػنمة الغ ٛن ظد: الغدنةؿل عندةئنؿ   نعد:  (ٗ)
 .ٖٓ-ٜٕل  ن ةء ال  نمة الف ي في ال  م ال دني ال منـ  الع ة دل عدنم الزننم : ٖٙ٘

ل  االتاة ػػػةت  الحدكػػةت فػػػي النػػ د ال دنػػػي ٖٓٔ-ٜٕٔن ظػػد: سػػة ةت نػػػنف الكتػػبل  نػػػةس عحعػػ م ال  ػػةم:  (٘)
 .ٕٖٕالحمنث: 

 .٘ٔع م ال  ةم: المغد النة دة ل  نةس عح (ٙ)

 .ٕ٘٘/ٕن ظد: في األمب الحمنث:  (ٔ)

 .ٕٕٙ/ ٕن ظد: ـ.ف:  (ٕ)

 .ٙ-٘ن ظد: ع  الن داء:  (ٖ)

 .ٖٖٔن ظد:  ف المغد  األمب  ال  م:  (ٗ)

 .ٖٚ-ٕٖن ظد: الن د غةنةت    سةئط :  (٘)



 الفصل االول   مفهىم حداثة  الشعر عند مجاعة الديىان

 ٘ٗ 

ال أسػةء انحةءات "ن ضهة  ضن   ن ضهة امنؿل  ال عسعم  لمنة د  ف الت ن  الى ذلػؾل  ا 
حسةسػةت   دنةالتػ  لػى ا لػد دػ اطد   ا  ل  اف المفػظ عػف حنػث  ػ  لفػظ عفػدم (ٙ)"الى  فسػ   ا 

ل (ٚ)د تح ػؿ   ػمعة ت ػتظـ األلفػةظ ن ضػهة الػى ن ػضنػالنيء في ذات ل لكف الفةئػمة الح ن 
 ي التي تكسنهة الحنةة   اف االلفةظ أنن  نةل  ةء الذ  نتضعف الع ة ي  نح نهةل  الع ة ي

 .(ٛ) تحّؿ فنهة
دم ف ػػؿ نػػإزاء تنػػةد العمدسػػد الك سػػنكند الاػػةدؼل الػػذ  كػػةف  )نػػكد ( اػػةء ع قػػؼ  

ذ ػػب ل  لػػذلؾ (ٜ)دل  نكنػػد عػػف إنػدام ألفػػةظ الازالػػد  الدنػػ  دنػػُن  ػى نةاللفػػةظ الع اعنػػد الغدن
ت ػػدؼ النػػة د أنػػد أل ػػ  نػػدى أ عنػػد اف نعػػذ ب الد عة سػػننف فػػي فهعػػ  لمكمعػػةت النػػ دندل 

كمعةت  ت ند  ف الع  ػى ا  ال ةطفػد التػي ندنػم   ػفهة أتػـ ت ننػد. فةلكمعػد قػم تكػ ف نػدنفد 
الدػةص  أ   ضن د حسب االست عةؿ فندؼ الكمعد في ماللتهة  مى الع  ى أ  في ع ق هػة

ل إذ ال نب لنس في األلفةظل  ا عػة  ػ   نػب الطدن ػد أ  طدن ػد اسػت عةؿ (ٔ)"نهة في الن د
اف النػػػة د العانػػػم  ػػػ  الػػػذ  نسػػػت عؿ األلفػػػةظ  )نػػػكد (.  دأى (ٕ)أللفػػػةظ فػػػي ع اضػػػ هةا

العأل فدل اعة األلفةظ الغدننػد فت مػؿ عػف اػ مة النػ دل  اف النػ د غنػد العتكمػؼ  ػ  النػ د 
 .(ٖ)االكند  ف ةت 

 ف ؿ النة د في ادتنةد العفدمات  تدكننهػة لت  ػنؿ عػة تدنػم ت  ػنم  نطدن ػد ف نػد  
 النة د ننكؿ كنند. (ن عد ذات)ُنظهد اعنمد ل 
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 .ٖٛ-ٖٚـ. ف:  (ٙ)

نػػ داء ال  ػػةم فػػي االمب ال دنػػي الحػػمنث...: ل   ظدنػػد النػػ د   ػػم الٚٓٔ/ٕن ظػػد: الػػمن اف فػػي ال  ػػم  االمب:  (ٚ)
ٕٖٙ. 

 .٘ٚٗن ظد: المفظ  الع  ىل العةز ي:  (ٛ)

 .ٜٕ٘ن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...:  (ٜ)

 .ٖٓٚ-ٜٖٙ/ ٘من اف  نم الدحعف نكد :  (ٔ)

 .ٖٙٙ/ ٘ن ظد: ـ. ف:  (ٕ)

 .ٜٖٙ/ ٘ن ظد: ـ. ف:  (ٖ)
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  ػم نػ داء الػمن اف فػي عػ قفهـ عػف الػ زف  ال ةفنػدل فن ػم أف  (ن عد الػذات)تتامى 
أفػةم ا عّعػة ُنػّث فػي كتػػةب )ال سػنمد االمننػد( عػف  ظػػدة لمتحػدد عػف قنػ م اال زاف ال د ضػػندل 

لمن د ندةلؼ الت دنؼ السةئم الذ  ن ص  مى ا   ك ـ ع ز ف د نعفهـ  امنمة ن عف عطةل
ل قػػػػةع ا (٘)ل  ن ػػػػم أف افػػػػةم ا ععػػػػة  دفػػػػ    ػػػػف تامنػػػػم الغػػػػدنننف فػػػػي الػػػػ زف  ال ةفنػػػػد(ٗ)ع فػػػػى

نعحة الت تامنمند تادننند في ال زف  ال ةفند.  لـ تكف عحة الت التامنم  ذ   تناد  از ـ 
عسػػألد انضػػةت دغنػػد فػػي التدفػػؼ عػػف أ نػػةء الػػ زف فػػي الػػ ظـ فػػي ال ةلػػب ال ػػمنـل  لػػـ تكػػف ال

 ال ةفنػػػدل  ا عػػػة كػػػةف ماف هػػػـ الح ن ػػػي  ػػػ  ا ػػػؿ ع سػػػن ى نػػػ د ـ دةضػػػ د لحةلػػػد النػػػة د 
ل  السػػػنعة أ هػػػـ احّسػػػػ ا أف عنػػػة د ـ   اػػػػما ةتهـ (ٙ)ال فسػػػند  النػػػ  دند التػػػػي ن ػػػمد   هػػػػة

نحةلد نػ  دند ع ن ػد  النعكف ح د ة في النح د الدمنمندل  ا هـ نحةاد الى ع سن ى تدتنط
لنػػػة د نذاتػػػ ل فػػػت كس  ػػػذ  الحةلػػػد فػػػي  ػػػ دة ع سػػػ د  مػػػى  حػػػ  دػػػةصل ال فػػػي  ػػػ دتهة 

 .(ٔ)ال منعد
لغػػةء الػػ زف  ال ةفنػػدل  ا عػػة أمدمػػ ا  ػػممات عػػف الت ػػمن ت إ نػػ داء الػػمن اف لػػـ ن  عػػ ا ن 

لنح ػػػؽ النػػػة د عػػػف  فسػػػ   عػػػف ذنػػػذنةت عنػػػة د  عػػػةلـ نكػػػف نسػػػتطن  تح ن ػػػ  فػػػي ال ةلػػػب 
 .(ٕ)ل منـا

لننػث فنهػة أفكػةد   السػنعة  )العػةز ي(الع معػد التػي كتنهػة لػمن اف  )ال  ػةم( قم استغؿ  
 ل  (ٖ)التامنم في ال زف  ال ةفندل فه  ندى اف كتةند الن د نةل ةلب ال منـ قنم لحدند النة د

د "اف ا زا  ة  ق افن ة اضنؽ عف اف ت فسم الغػداض نػة د تفتحػت عغػةلؽ  فسػ ل  قػدأ النػ 
الغدنيل فدأى كنؼ تدحب ا زا هـ نةالقة نص الط نمد  الع ة م العدتمفدل  كنؼ تمنف في 

                                           
 .ٖٙة د المن اف: ن ظد: اع (ٗ)

 /غ.ٔن ظد: من اف العةز يل الع معد:  (٘)

 .ٖٙ-ٔٙقضةنة   ظ ا د الف ند  الع   ند:  –ن ظد: الن د ال دني الع ة د  (ٙ)

 .٘ٙ-ٗٙقضةنة   ظ ا د الف ند  الع   ند:  –ن ظد: الن د ال دني الع ة د  (ٔ)

 .٘ٙلع   ند : قضةنة   ظ ا د  الف ند  ا -ن ظد: الن د ال دني الع ة د (ٕ)

 /ؾ.ٔن ظد: من اف العةز ي:  (ٖ)
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.  م ػة (ٗ)انمنهـ ال  الب الن دندل فن م   هة عة القمدة لنة د  دني  ض   في غنػد ال نػد"
ل (٘)الى اف نك ف   نب الن د عف الفكد ا فد  أ سػ  نحنػث ال تطغػى الد ػد  ال ةفنػد  منػ 

ت  نػػ  ال ػػةف    انػػد ذلػػؾ فػػي التهنئػػد لمتامنػػم العطمػػ ب اذ قػػةؿ: "دأى ال ػػداء  تحػػمث  ػػف ال
 العت ةنمػػد ل   ػػـ ن ػػدأ ف  عنػػةالت عػػف ال ػػ افي العدسػػمد  العزم اػػد )نػػكد (نػػةألعس فػػي منػػ اف 

اف  ذا    غةند   ؿ فنتنف العزم اد  العت ةنمدل  ال  عنةالت عف ال ة )العةز ي(النـ  في من اف 
اء ت ػػػػمنؿ اال زاف  ال ػػػػ افي  ت  نحهػػػػةل  لك ػػػػة   ػػػػّم  نعنةنػػػػد تهنػػػػيء العكػػػػةف الع ظػػػػ د عػػػػف  د 

الست نةؿ العذ ب الامنػمل اذ لػنس نػنف النػ د ال دنػي  نػنف التفػدع  ال عػةء إاّل  ػذا الحةئػؿل 
ت ال  افي لنتى الع ة ي  الع ة مل  ا فدج عاةؿ ال  ؿ ل نزغت الع ا ب الن دند  فةذا اتس

ل  طةلػػب (ٙ)"نن  ػػة نػػ داء الد انػػدل  نػػ داء ال  ػػؼل  نػػ داء التعننػػؿ مػػى ادت فهػػة  دأن ػػة 
 )ال  ػػةم(اف التامنػػم ال د ضػػي   ػػم  ل   كػػذا نتنػػنف ل ػػة(ٔ)نةال تفػػةع ععػػة نف مػػ  نػػ داء الغػػدب

ال لغدض الت منم نؿ لفسم العاػةؿ لنػز غ ل(ٕ)اةء  تناد تةند  نةلتامنم ال د ضي   م الغدب
 ع ا ب ن دند عتعنزة. (ن عةت)

نةلتعسػػؾ نػػةل زف فػػي النػػ د ل ػػمت  ال  نػػد  )العػػةز ي(  ػػم  (ن ػػعد الػػذات) أسػػهعت  
ل   ّنػد  ػف (ٖ)نةل ةطفدل نؿ كةف عف ا ائؿ الن داء الذنف اقةع ا   قػد نػنف ال ةطفػد  الػ زف

الػد ح  ت سػةب نة تػماؿ ]...[ تنحػث مائعػةت  ى مػذلؾ قػةئ ت: اف كػؿ  ةطفػدل   ػمعة تسػنطد 
هة... فةل  اطؼ ال عن د المائعػد كة ػت مائعػةت تنحػث  ػف ت ننػد لهػة فػي ئـ ا سنةن  ف لغد ت

.  عف  ػذا (ٗ)لغد ع ز  دل فكمعة  ع ت العنة د كة ت التداكنب الع ز  د أنم ند زات  تأنندات"
 د   ػػّم عػػف نػػددص نػػ ل    ػػم النػػ د الع تػػ ػػف الػػ زفل  دفػػض ال )العػػةز ي(الع طمػػؽ مافػػ  

                                           
 .ٕ/ٔمن اف العةز ي:  (ٗ)

 / ؼ.ٔن ظد: ـ. ف:  (٘)

 .ٗٔ/ٔـ.ف :  (ٙ)

 / غ.ٔ: من اف العةز ين ظد:  (ٔ)

 .ٜٖ٘ل   ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...: ٕ/ٔن ظد: ـ.ف:  (ٕ)

 .ٕٙٔ د ال دني الحمنث: ن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن (ٖ)

 .ٕٗالن د غةنةت    سةئط :  (ٗ)
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ال هػـ النسػتدمع ف الػ زف فػي  ظعهػـ  ػذال اذ ؿ  الغنػةء عدتنػد  ةلنػد عػف الاهػ ىعػ   مػظن 
قػػةؿ: "اف اهػػ ت  ظنعػػةت قػػم  ػػزؿ نةل ػػةسل أل ػػؾ تػػدى اغمػػب ال ػػةس فػػي  ػػذا النمػػم العسػػكنف 
ن ػػد ف اف الػػ زف غنػػد ضػػد د  فػػي النػػ دل  اف   ػػةؾ كتةنػػد  ػػي نػػ د لك هػػة التسػػتدمـ 

ال ػػ ع الامنػػم عػػف النػػ دل  الػػ زف. اف  ػػذا الاهػػؿ  الغنػػةء قػػم مفػػ  ن ػػض ال ػػةس لنادنػػ ا  ػػذا
.  دنعػة نكػ ف لػدأ  (٘)حةسننف أ هـ قم ا از ا ننئةت انمات  أ هـ ادتد  ا    ةت امنمات عف الفف"

الػػذ  نؤكػػم فنػػ  اف الػػ زف أ ؿ عػػة نسػػت ان   ( ناػؿ)فػػي الػػ زف ادتنػػةط تػػأند نػػدأ   )العػةز ي(
 (ٙ)لـز ععة  ما .أالن دل  ا   

 - ظػةـ–قنػم لحدنػد النػة د كعػة ندا ػةل إال أ هػة قنػم  الدغـ عف ا هػةف مى اعة ال ةفند  
 .(ٚ)الـز لدند الاعة د  لنس  نئةت  مى النة د

فمػـ ن ػمـ آداء   منػد فػي الػ زف  ال ةفنػد  اند عػة فػي النػ دل  لك ػ  كػةف  )نػكد (اعة  
 ل عف ا ائػؿ النػ داء الػذنف تعػدم ا  مػى ال ةفنػد الع حػمة ا ؿ النةمئنف نكتةند الن د العدسؿل

 دأى فنهػػػة  ةئ ػػػةت  ػػػف ال حػػػمة ال ضػػػ ند لم  ػػػنمة فأسػػػهـ نػػػذلؾ فػػػي  ضػػػ  اسػػػةس ال  ػػػنمة 
 .(ٔ)ال دنند الامنمة

  مى الدغـ ععة ن حظ عف ت ةط  فػي آداء نػ داء الػمن اف احنة ػةت اال أف تمػؾ األداء  
 (ن ػػػػعتهة) فسػػػػهة كة ػػػػت ت نػػػػد  ػػػػف  اهػػػػةت  ظػػػػد ـ السػػػػة ند الػػػػى تح نػػػػؽ الػػػػذات  انػػػػداز 

 الدة د.
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  م ن داء المن اف  مػى العسػت ى الػماللي كػذلؾل ف ػم تعػدم ا  (ن عد الذات)تتامى  
 مػػػى عحم منػػػد الفضػػػةء الػػػذ  نتاػػػ ؿ فنػػػ  النػػػة د ننػػػ د  عسػػػ طةت عػػػف حسػػػةن  ن نػػػد افػػػةؽ 

د اف ال اػػ م. فمػػذلؾ م ػػ ا الػػى تحطػػنـ السػػم م التػػي نحػػنس النػػ د فنهػػةل  ادام ا عػػف النػػة 
                                           

 .ٖٕ: ـ.ف (٘)

 .٘ٚ/ ٔن ظد: فف الن دل  ناؿ:  (ٙ)

 .ٕ٘ن ظد: الن د غةنةت    سةئط :  (ٚ)

-ٖٓٔل   ف المغد  االمب  ال  م: ٜ٘:  -قضةنة   ظ ا د  الف ند  الع   ند –ن ظد: الن د ال دني الع ة د  (ٔ)
 .ٜٖٚم الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...: ل   ظدند الن د   ٖٔٔ
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ن ظد الى الطنن د  الحنةة أل   دس لهعةل  م  ا الى ضد دة الت نند  ف ان ةع الت ةقض في 
 .(ٕ)الك ف في ذ  ند النة دل  أ د ا  مى ذاتند الدؤند  د   ند االسم ب

 ػػػ  الامنػػػم الػػػذ  اػػػةءت نػػػ   (سػػػهند ال معػػػة  )  ػػػذا التامنػػػم فػػػي العضػػػع ف دأتػػػ   
. (ٖ)د الغدنند اال كمنزند  الفد سػند قػم غػذت  ػذا التامنػماعة د المن اف  أكمت اف الد عة سن

 ا عػػػةزت ع ةلاػػػد العضػػػةعنف   ػػػم اعة ػػػد الػػػمن اف نةلعنػػػؿ الػػػى الػػػذات  ت ػػػ ند العنػػػة د 
ل الف الحمانػػد الت  ػػي التغننػػد فػػي الع ضػػ ع  حػػم ل نػػؿ  ػػي ع قػػؼ مادمػػي فػػي (ٗ)اال سػػة ند

اف لػمى ع ة ػدن   )ال  ػةم(ذا دأى ل  له(٘)انضةت  ن ؼ ن  األننةء النة دل  االسم ب الذ 
الدؤنػػػد عػػػة ت  عػػػ  النػػػ داء  تمػػػؾ ؽ دفػػػض  مػػػى  فػػػ (ٔ)عفػػػة نـ عغم طػػػد  ػػػف حمانػػػد النػػػ د

ف ػػػةؿ  االحنػػػةئن ف عػػػف اف الحمانػػػد ت  ػػػي   ػػػؼ العدتد ػػػةت الحمننػػػد فػػػي انػػػ ةد ـ  آمانهػػػـ
ف "حسػػب ن ػػض النػػ داء النػػـ  أ ػػ  لػػنس  مػػى احػػم ـ اف ادام اف نكػػ ف نػػة دات   ػػدنةت إال ا

الت  العؤسسػةت اذ كة ػت ألةد  ادػندا  الى ن د ال دب نةلتحّم   الع ةدضػدل فن ػؼ الن
ال دب قم   فت االنػؿ  الدنػةـ  ال ػحداءل  لػنس لػ  إال اف نسػعي اسػعةء امنػمة نػمالت عػف 

ل  كػػػةف الػػػماف   داء  ػػػذا (ٕ)"اسػػػعةء م ػػػم    ػػػم  دنػػػةب  سػػػ ةم  لن ػػػى التػػػي كة ػػػت ل قػػػمعنف
فػي اف ن ػ د النػ د الحػمنث د ح ال  ػد لع ةلاد الدة دل الدغند اال فتةح العضع  ي  ا
التػي ال  (ٗ)ل  الدغنػد فػي  ػب اال تعػةـ  مػى نػ د التادنػد الذاتنػد(ٖ) د ح النة د الحمنث

ل  عػػف   ػػة كػػةف (٘)ت ت ػػد  مػػى   اطػػؼ ع ن ػػد نػػؿ تنػػعؿ عدتمػػؼ اال ف ػػةالت  ال  اطػػؼ
قػةؿ: "اذا قم ػة لػػؾ أحنػب النػ د فكأ  ػػة  ن نػػد  ػف الػد ح فػػي الحنػةةل اذ )ال  ػةم(النػ د   ػم 

                                           
 .ٖٔٔن ظد:  ف المغد  االمب  ال  م:  (ٕ)

 .ٗٛٔن ظد: ح ؿ التامنم في الن د الع ة دل م. سهند ال معة  :  (ٖ)

 .٘ٔ-ٗٔن ظد: النكؿ  العضع ف في الن د ال دني الع ة دل م.   ةم غز اف:  (ٗ)

 .ٚٔٔن ظد: سة ةت ننف الكتب:  (٘)

 .ٖٕٔن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٔ)

 م.-/ جٔمن اف العةز ي:  (ٕ)

 .ٓٓٔن ظد:  ظدند الن د   م الن داء ال  ةم في االمب ال دني الحمنث...:  (ٖ)

 .ٕٓٔن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٗ)

 .ٕٖن ظد: العمدؿ الى ن د )ال  ةم(:  (٘)
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  ػػػ ؿ لػػػؾ  ػػػشل  اذا قم ػػػة أف أعػػػد أدػػػذت تطػػػدب لمنػػػ د فكأ  ػػػة   ػػػ ؿ أ هػػػة أدػػػذت تطػػػدب 
. فهػػ  (ٚ)ع ضػػ ع ال  ػػنمة ننػػعؿ كػػؿ نػػيء فػػي  ػػذ  الحنػػةة )ال  ػػةم(.  لهػػذا ا ػػؿ (ٙ)لمحنػػةة"

ة   نػث فنػ    تدممػ  ن  ن ػن  ؿ: "كؿ عػة  دمػ   منػ  عػف احسةسػ ة   فػنض  منػ  عػف دنةل ػة 
 . (ٛ)عف   ااس ة  أح ع ة  عدة ف ة    ن د  ع ض ع لمن د أل   حنةة  ع ض ع لمحنةة"

لمع ضػػػ  ةت الحنةتنػػػد أ كػػػد د   ػػػند النػػػ د الع  ػػػ دة  مػػػى  )ال  ػػػةم( نػػػم  ة  
االعػػػداء  الع ةسػػػنةت  ال  ػػػ دل  م ػػػة الػػػى سػػػ د افػػػؽ النػػػة د  اف نػػػ ظـ فػػػي كػػػؿ ع ضػػػ ع 

 .(ٔ)مى    اف نك ف النة د ) ةند سننؿ( في الحنةةنتاة ب ع  ل  كةف عنم  اال 
اف النػ د  ػ  الفػف الػذ  ن نػد  ػف الحنػةةل  انػةد الػى ذلػؾ ن  لػ :  )العػةز ي( أكم  

"أ لنس نكفنكـ اف نك ف  مى الن د طةن   ةظع   عنسع ل  فن  د ح   احسةسةت   د اطد  
  ػػػؿ النػػػ د إال  ػػػ دة  عظػػػة د  فسػػػ  سػػػ اء أكة ػػػت امنمػػػد اـ مقن ػػػدل نػػػدنفد اـ  ضػػػن د  

ال ػػ  لػػـ  (ٖ)حػةفظ انػػدا نـ نػػة د ع ةسػنةت أ  نػػة دات  ػحفنةت  )العػػةز ي( لػػذلؾ  ػّم  (ٕ)"لمحنػةة
 ن  د الحنةة  عة نم د في د الاهة.

اف النػػػ د  ػػػ  اػػػ  د الحنػػػةةل  النػػػة د العانػػػم  ػػػ  الػػػذ  ن ػػػؼ  )نػػػكد ( نػػػدى  
ل  عف   ة كةف نػ د (ٗ) اطؼ  اطؼ ال فس  أط اد ةل  عظة د ال ا م التي تت مؽ نهة ال 

 (٘)ت ػػػػ ندات  اسػػػػ ةت لمػػػػ فس الننػػػػدند    اطفهػػػػة  احةسنسػػػػهة نػػػػإزاء الكػػػػ ف  الطنن ػػػػد )نػػػػكد (
 عسػػػةندات ل ظدتػػػ  فػػػي اف النػػػ د  ػػػ  الفػػػف الػػػذ  ن نػػػد ل ػػػة  ػػػف الػػػم نة  الحنػػػةةل  لػػػنس  لنػػػم 

                                           
 .ٖ/ ٔمن اف ال  ةم :  (ٙ)

 .ٖٕٙ-ٕٕٙ/ ٕن ظد: في األمب الحمنث:  (ٚ)

 .ٗمن اف  ةند سننؿ:  (ٛ)

 ن ظد: من اف  ةند سننؿ : الع معد. (ٔ)

 .ٛ٘ٔح ةم الهننـ :  (ٕ)

 .ٗٙن ظد: االمب ال دني الع ة د في ع د:  (ٖ)

 .ٕٔ٘ن ظد:  نم الدحعف نكد :  (ٗ)

 .ٕٔ٘ل   نم الدحعف نكد : ٖٔٔ د: ن ظد: االمب ال دني الع ة د في ع (٘)
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العػػػدء  فػػػي اف "الع ػػػة ي النػػػ دند  ػػػي دػػػ اطد  ل(ٙ)االحػػػماث السنةسػػػند  الع ةسػػػنةت ال  عنػػػد
 .(ٚ) آداؤ   تاةدن   أح اؿ  فس    نةدات   اطف "

 عػػة ت ػػمـ نؤكػػم ل ػػة ا تعػػةعهـ نةل   ػػد الػػذاتي  تا ػػنهـ الحػػمث ال ػػةـ  اطػػد الحنػػةة 
عتأندنف ندؤند الفكد الد عة سي في اف النة د "ن ند ل ة  ف الم نة كعة نحسهة  (ٛ)الدةداند

ء المن اف نةلن د دط ة  ح  ال   ؿ الى .  نذلؾ ف م دطة ن دا(ٔ)   ال كعة نحسهة غند "
 نأق ى   دة  اكند ة تأنندات. (ن عد الذات)الذ  نكنؼ  ف  (ٕ)ن د التادند الذاتند

                                           
ل   ظدنػػػد النػػػ د   ػػػم النػػػ داء ال  ػػػةم فػػػي االمب ال دنػػػي ٖٔٔن ظػػػد: االمب ال دنػػػي الع ة ػػػد فػػػي ع ػػػد:  (ٙ)

 .ٗٚٗالحمنث ...: 

 .ٕٙٙ/ ٖمن اف نكد :  (ٚ)

 .ٜ٘-ٜٗن ظد: قضةنة امنمة في أمن ة الحمنثل عحعم ع ذ د:  (ٛ)

 .ٕٙٔلعةضي: ن داء ع د  ننئةتهـ في الانؿ ا (ٔ)

 .ٕٓٔن ظد: االتاة ةت  الحدكةت في الن د ال دني الحمنث:  (ٕ)
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 بية والعربيةوبالثقافتين األور مالمهجر وصلته شعراء

منذذذو خر اذذذن  لتذذذنع  لواوذذذ  لقذذذن ر ر نذذذح  لتذذذنع  للقذذذن ع ن  ذذذ   ان ذذذ  مذذذع  لقذذذ ا   
 لل نذذانو ر لوذذرنى  لذذك  ذذوس  رلم ذذررب  لمذذظا  ن ذذاة مذذع الذذ   لوذذل    لل مان ذذ   لذذك   ذذ  

رح خ ذس  لمظذاجن ع" حن ذع ب روجوذس  ذو ع  للذاموع قذو  ذ(1) ل ن   ر لمظا  نوجالذاة للذن  
 .(2)جننا  لمظاجن مووج ن ع موون   عح

 لذذ     ذذ  لذذع نرمذذع  ذذ ع  لمظذذاجن ع  ان ذذ  مذذع  لقذذ ا   لم تذذ   لذذر لوب  لذذوى   
 ل ن ذذذ  ر ف و ذذذاقب قانتوذذذ   ذذذلفق  لقذذذ ا  للذذذك  وذذذم ع"  لتوذذذ    رح وذذذ ع قذذذو  لرف ذذذا  

 لتوذذذ    اذذذن وذذذ ع قذذذو  من  ذذذا ن  ذذذ  رخ لذذذ  للذذذ ظ  قنذذذ   لمظجذذذن  لقذذذمالوب ر   لمو ذذذسال  فم
 لوو ن ذذذذ  قذذذذو  ل ن   ذذذذح اايذذذذ ب رخ لذذذذ  للذذذذ ظ  قنذذذذ   لمظجذذذذن  لجنذذذذر وب ر ذذذذاع ل ذذذذح منظمذذذذا 

. ر ل    ع  لجمال   فرلك  ان  خ لس خ ن ة ر لم  مع  ل ن  (3)ايانيه رمم   وه  لااي 
مذذا جللظذذ   لجنر  ذذ ب رللذذح ولذذ   لذذرس  لذذك و ذذنن   مذذع  لت ذذرس  لتس مذذ  قذذو  ل ظذذ  ر فنوذذا ب م

  لوورع مسنو  لن     س    قان   قو  س      س   للن و ن ن ة رقلن ة.
ب غ ذذن  ع قذذلن ق (4) ذذاع  نوذذا  قذذلن ق  لجنذذر    ذذر  نوذذا  قذذلن ق  لمظجذذن  لقذذمالو 

 لمظجذذذن  لقذذذمالو  ذذذ  مذذذع  ذذذامر   ذذذال رنال للذذذك قذذذ ح  لتيذذذ سال  لتس مذذذ  رممذذذمرنظاب رخسالذذذر  
 لوذ    قذو  لقذلنب رللذك   ذس ظ   قل ذ   لنرمانوذ   قذو  لوجن س   ر لمر  ذ   ل  لمرمرلا 

. رمذذذذع  ل نر ذذذذا    وذذذذار  لوذذذذو  ن ذذذذنس  ظذذذذا قذذذذ ا   من  ذذذذا (5) لذذذذسارح  لذذذذك   س   للن ذذذذو
ب ج ذذن عال ذذح  ج ذذن عخمذذ ع  لن  ذذانوب ر ) لقذذمال  ب  ذذنر   ل ذذالر   لمظجذذنى  لقذذمالوب ر ذذ  " 

وذالس   للذك قذنر ئن نظذ   لجس ذسال .  و  اع لظ  مع  لقجال  ر ل تاق  ما (نل م رم اان ح 

                                           
ب 24ب ر لقذذذلن  للن ذذذو قذذذو  لمظجذذذنب م مذذذس ل ذذذس  ل نذذذو  وذذذع" 17 ناذذذن" خس   لمظجذذذنب ل وذذذك  لنذذذالرنى"  (1)

ب رلذذذع  لل ذذذ  ر  س  ر لنتذذذس" 278ر فوجا ذذذا    س  ذذذ  قذذذو  للذذذال   للن ذذذو  ل ذذذس  ب خنذذذ ر  لاذذذرنى  لمتسوذذذو" 
135-136. 

 .24 لقلن  للن و قو  لمظجن"  (2)

 .17 نان" خس   لمظجن"   (3)

 .102-101 نان"  فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  (4)

 .102 نان"  فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  (5)
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للذذك ملايذذن ظ ب رلمذذح  ذذو   ل ذذالر  للذذك الذذ  مسنوذذ  خس  ذذ  ولذذن   ذذالو نن روالذذر مذذع 
 لسس مع  لل ر   لمو م  لألس   لتس  .

لر   لمظجذذذنىب   ن ذذذا  لقذذذس س قذذذو  ل  ذذذاال اإع للجظذذذرس  لممذذذن    لوذذذو  ذذذولظا  ذذذو   ل ذذذ 
للذذذك    ذذذن مذذذع  لتمذذذا ا  لوذذذو  ( يذذذماوظ )  س  ذذذ  قذذذو  لمظجذذذنب قتذذذس وذذذن   ذذذلفق  لقذذذلن ق 

جظا  لقالن  لمظجذنى ونا ذن ة رو   تذاة.  مذا خع  لمرمذرلا   ل واوذ   لوذو ولذنر لظذا الل
 لمظجن رع  ان  مع ق ر ل تن وظ  رلم  ل انظ . ر لوى  ظمنا قو مممان  و   ل يذح 

قذذو  لمظجذذن   ذذر خع نولذذن  للذذك خ ذذن  ئن نظذذ  قذذو  لقذذلن رخسر وذذهب  نظذذا   ن ق  لوذذو ن جذذ 
  لقمالوب قماح  ل ظا   س اق رو نر ا.

إع و ذذان  ل تاقذذذ  قذذذو  لمظجذذذن  ذذذس ولذذسس  نر قذذذسد ق وذذذظم  قذذذو نقذذذسد   س    ل ن  ذذذ   
   ومنذذا  ذذر  وتذذاع  ذذلفق ل  ن  ذذ  ر فنجل   ذذ  ر ل ننوذذ   ر ل نو ال ذذ ب رللذذح مذذا  رخ مظذذا  فم

قذذس   اذذنم  لمظمذذ   لن قذذس  للن ذذو  ع . رمذذع  لنر (1) لقذذلن ق للذذسس  مذذع ل ذذا   للذذال   ل ن ذذو
  ذ  يذلوظ   ذالون    للن ذو  لتذس   ر ل ذس  ب  ع قلن ق  لمظجذن  لقذمالو لذ   تيذسر   لذك 

 لوذذن   ق ذذذه مذذع ق ا ذذذح  لقذذلن ق ر ذذذاسال  ل  ذذذن مذذع وذذذواح ئ ذذان   ميذذذسن  لظذذا  ل   ذذذن مذذذع 
س  ذذذ  قذذذو قذذذلن  لقذذذلن ق ر  س ذذذاق. رل ذذذع  ذذذح  انذذذ   ذذذود  لنر قذذذس وذذذ  اة مظمذذذاة قذذذو ن لذذذ   ل 

 ذذنم ح نظذذ   ذذر  م ت ذذرع  ذذس  (رنسم مس منذذذ) لمظجذذنا  اولذذ   ل ذذا  رع قذذو  ذذود  لموذذ ل ب قذذ
خملنر   لنان قو  ل تاقا   ل ن     لوو فغنك لنظا  ل ر ب رلنقر       وذو  سرع منظذا  لذس 

 ع  ل س  ذذ   لوذذو   ذذس ظا  (جذذرن  يذذ س ). قذذو  ذذ ع  ذذنم (2)خع  مذذمر ا  ل اوظذذا   يذذل  ح
ر نم  ل ا    ع  و  لنخ  ع يان اع قو  نر   (3)ق  لمظجن ولرس  لك مر  وظ   ل  ن  قلن 

ن ل   ل س    قو قذلن  لمظجذنب  ع قذلن ق  لمظجذن  مذر  وظ   وذواظنر   ل تاقذا   لمولذسسال 
 ر  ا ر   س انتظا.

                                           
 .64 نان"  لوجس س قو قلن  لمظجنب  نر س رس"  (1)

 .85س. م مس منسرن" قو  لم   ع  لجس سب  (2)

 .102 س نا ر س النا قو  لمظاجن  فم ن   ب جرن  ي س "   نان" (3)
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لتس  وومس  مسنو   لمظجن   ر وظا رلمتظا مع  ود  لنر قس رولسس اب رلذول  رجذ   
ا  ع نتذذذ   لذذذس  لر ذذذر  للذذذك  ن نذذذ   فنوذذذاح ر لونا ذذذن ر لو   ذذذ  لنذذذس   ذذذ   لموذذذانح لل نذذذ

ر لتما ا  لوو  اح  ظا  لماق  ود  لمسنو  لذع  لقذلن رخسر وذه  ل ن ذ ب موذ  ن ع  ولذ   لنر قذس 
وال ع  لك إ ن   ق نونا لع م ظر   ل س    قو  لقلن  لمظجنى إف ر و  لنغ   قذو مر   ذ  

  للا  رقو  لول  ن لنه ول  ن ة قن اة ياس اة. لوتس  قو  لنر  
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 الهجر عند شعراءحداثة الرسال مفهوم اطرائق 

 لذسما  وذوتن  لمظذاجنرع قذو   ذذاوظ   لجس ذسالب  ذسخر   وجملذرع ر ولذارنرعب ر    ذذرع  
 ذر  لع روانح ونق  مع ق نظ  روجلح لظ    انظ   لااصب ق اور   لوورع  لنر سىب رمذا ل 
. (1) وك  ي    لظ  ي اقوظ   لوو  ان  من ن ة نا تاةب ريذرواة مل ذن ة لذع ئن نظذ  ر ق ذان  

رخاو   ود  لي   ونقن متافوظ  ر  ر ظ ب ر ذسخ   الوذ   ن  لر مذي قذو  لمولتذ ع  للذن  
ر رن   ود  لي     ان ة  تاق اة لامذاة قذو  لمظجذنب  نظذا   لذ   ث ذان  و ذ   ب(2)ر فجان 
 لذذذذو ع  ذذذذانر   ذذذذ   لمذذذذرجظ ع  (نل مذذذذ ب ر ج ذذذذن ع لن  ذذذذانوب ر )م  ذذذذن ع   يذذذذوق ر ذذذذ ب مذذذذع  ل

ر لمناذذذن ع  ل ت ت ذذذ ع ل ن ذذذ   لمظجذذذن. ر ذذذس  موذذذا   ئ ذذذان    ذذذالترال ر للمذذذ  ر لذذذو ا   ذذذال  ن 
  فنوانو  للا   لك   لس ئقا   ل ن  .

سال رمذع  ذود  ليذ   ر لمجذو   لوذو  واذو ا قذلن ق  لمظجذن منذا ن فيذر وظ  جن ذ 
. رمذذع  ليذذ   ر لمجذذو   لمظمذذ   لوذذو وم ذذح من ذذن ة (4)ريذذ     )مذذنئال  ل ذذن ( (3)) لظذذسم(

مظمذذذاة وذذذالس للذذذك  نوقذذذان ولذذذال   ر ق ذذذان مسنوذذذ   لمظجذذذن  لنان ذذذ ب ر لوذذذو  ذذذسم   لنمذذذرو  
  س و  لجس س مجل  ) ل نرع( رجن سال ) لواني(ب قال نرع  انذ  مجلذ  قن ذ  خس  ذ   نوتان ذ  قذو 

ب رمذذع  لمو ذذا للذذك  ذذود  لمجلذذ   نظذذا (5)وذذ  لو ذذر ن   س   للن ذذو  ل ذذس   فاو ذذان م ن 
 انذذ  والذذر مذذع   ذذ  ئ ذذان  غذذن ر  لقذذلن  لتذذس    المذذس ي  ل ذذاو  ر ل ذذ ح  للتذذ   روذذر  ماب 

لذذسا ا  لمجلذذ   فرلذذك قذذو ليذذند. رلل ذذه ب نقذذن ق ظذذا ئن قد  لنتس ذذ  ر لظذذا  )نل مذذ ( وذذك  ع 
. ر  وذر  جن ذسال ) لوذاني( للذك مذا (6)نال للك  ح  س   جامسونمو  لك  لو   ن  لجونى ر ل ر 

 ولظ  لل ه  ذح م ذ  للوجس ذس مذع  لقذلن ر  ن ق  لنتس ذ   لجس ذسالب رخيذ    ملجذ    س ذاق 
  رح  سفة لع مجل   ل نرع  لس ور  ظاب ر ان  ونقذن نوذا  قذلن ق  لمظجذن ر بواا ذه رويذسن 

                                           
 .71-69 نان" قلن ق  لن      لتلم  ب ناسنال ون  "  (1)

 .387 نان"  س نا ر س النا قو  لمظاجن  فم ن   "  (2)

 .73 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (3)

 .51-50قو  لمظجن" ب ر لقلن  للن و 74 نان"  .ع"  (4)
 .169ب ر فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  " 83-79 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (5)

 .30-28/ 2ب م اان ح نل م " 1959-1889 نان" و لرع...   ا   لمن  (6)
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ر انذذ  ملاذذ   ذذود   لمذذاح  لقذذلن   وذذسلر  .(1) لذذس س ة وذذنر   ماييذذ   لمذذالظ   ل س  ذذ 
ر تذذذرال  لذذذك   ذذذس   و   ذذذن قللذذذو قذذذو  لقذذذ ح ر لل ذذذ  ر لمر  ذذذ  ر ن نذذذ   لونذذذارح قذذذو  لقذذذلن 
 للن ذذذوب ر ذذذس وذذذالس     ذذذن ة قذذذو  نا  ذذذورن  لو   ذذذن  لوذذذو  لموذذذظا  لنا ذذذس قذذذو قذذذلن قذذذلن ق 

نقذذذن  . رمذذذع  ليذذذ     اذذذنم جن ذذذسال ) لمظذذذاجن( ر ذذذو خرح جن ذذذسال (2) لمظجذذذن  لقذذذمالو
ب رلناق   ه قو  ل وس  لجس سال(ال ح ج ن ع ج ن ع)ذل

. رمجل  ) لوم ن( ر انذ  مذع  روذ  (3)
ب ر  ذو   انذ   ليذ   ر لمجذو  وم ذح منذا ن (4) لمجو   للن     نوقان ة قو  للال   لجس س

يذذذر    ذذذلفق  فس ذذذاق  لمظذذذاجن عب ر ظذذذا  جوذذذا ر   للذذذال   لجس ذذذس   ن مذذذ ه روذذذمانهب   نق لذذذ 
 ر   ل نا  س اة م  ر اة ق ه نر   لجسال ر ل س     إلنوان  .ر مل

رل    و   س اق  لمظجن  اوااو    لي   ر لمجذو   ن تذ  فنوذاح سلذر وظ ب  ذح  
  لملذذر  للذذك و ذذر ع ر ذذسال مجوملذذ ب ومذذ   ذذر   ب رور ذذس موذذلا   قذذو وذذ  ح  لل ذذ   للن  ذذ

س   للن ذذوب ر نوقذذاله مذذع رئس  ظذذاب رجلذذح غنمذذظ   فوذذار  ذذ  نر   لوجس ذذس قذذو جوذذ   ف
ر سال  لامرح ر لوتل سب  لك      يذ ي   س   ذرال قاللذ  قذو   ذاال  فمذ ب رو تذ  لظذ  ولذ  

  ب ر  لتر  لل ظا  و  ) لن   ذ  قب  و ر ع ن     مر سال وجم   لمالظ  رئن 1920قو  للا  
ظذذذذا خلوذذذذن  قذذذذلان  لن   ذذذذ   ذذذذانوة " حل  نذذذذر  و ذذذذ   للذذذذن  م او   (ج ذذذذن ع) لتلم ذذذذ ( رنوذذذذ  

رولس  ود  لن      م ا   خرح مسنو  لن    منام  قو  لاان ب ونذ ا  لذك و ذر ع  (5) لقلن قح
نا ذس اب  )نل مذ (لم ذس اب ر (ج ذن ع)جمال  و    ا   اذاص قذو  لو   ذن ر لول  ذنب ر ذاع 

. رللك  لنغ  مع  ل   لمذانظاب إف  نظذ  ملمنذرع (6)قالن ا  ل انن للك  لتس   ( لن  انو)ر
. ر ذذس يذذا  (1)م لذذاة    م ذذ   لو   ذذن ر ساذذاح روذذانح رمر  ذذ  جس ذذسال للذذك  لقذذلن  للن ذذوج

 لاذذنر   ثس  نذذا مذذع إلذذك  سوذذورن  لن   ذذ   و  تذذرح" ح ذذود  لذذنر   لجس ذذسال  لوذذو ونمذذو )نل مذذ (
                                           

 .23-22ب ر س   لمظجن" 84-83 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (1)

 .33-2/32لمن"   نان" و لرع...   ا   (2)

 .79 نان" قلن ق  لن      لتلم  "   (3)

 .51 نان"  لقلن  للن و قو  لمظجن"  (4)

 .180-179ج ن ع ال ح ج ن عب م اان ح )نل م ("  (5)

 .195 نان" جسس ر سماقب مانرع ل رس"  (6)

 .163/ 2 نان" و لرع ...   ا   لمن"  (1)
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سرن  لجمرس ر لوتل س إلك سرن  ف و ان قو جم ح  فوال   ر لملذانوب ل ن اذ  قذو ناننذا   ذح 
. ر وذو ال   لن   ذ   ع و تذ  ناذنال مر ذسال (2)سحرن ذع  ل ذقظذو خمذح  ل ذر   ونق   رمذل  نالب

لذذذع   س  ر ل ذذذعب ر ع وذذذ رس   س   للن ذذذو  وجن ذذذ   س  ذذذ  ناج ذذذ ب ووموذذذ   الجذذذسال. ر انذذذ  
. ر اع (3)قو  او ان  قن س ا ( لووور  ) لن     وموا  لع غ ن ا   نظا  انم  للك  فنوتاق ر

لن و  ل س  ب ق روا وظا ساح  لك  لقلن  للن ذو نذرا جس ذس مذع   ن ا لا ماة قو  لقلن  ل
 لقذذلرن رمذذع يذذس   لنل ذذاب رسالذذ    مذذاة مر  ذذ  جس ذذسال ن ذذر  ل  ذذاال ر إلنوذذاعب ررمذذل وه 

ب ر ظذذذو  قذذذو  وذذذو      ذذذس  ع  ن ذذذن مذذذا   س وذذذه  لن   ذذذ  قذذذو  س  ذذذ   لقذذذلن (4)للذذذك   نر
س ب ر ظذو  و ذرع  ن تذ  إنوذاح  للن و قو  لمظجنب  و لمل  للذك  ذ  نر  جس ذسال قذو   

 لا م   لو   رلظا  فس اق  لن غ رع قو  ف س ا   س و  ل س  .
رمذذذع  ل ن نذذذ   فاذذذنم  لوذذذو   ذذذن  وذذذ   ن ة قن ذذذاة  ال ذذذاة قذذذو و ن ذذذن  فور  ب  لمتذذذاف   

 ذذاع  م ا ذذذ   ل  ذذاع  لجس ذذذس  لمللذذع  لذذذوى  (5)وذذذو( و   رلذذو ل ذذذ  س  ذذ ب قمتذذاح ج ذذذن ع )ل ذذ  ل
رلظجوذذه جس ذذس ع قذو لظذذس والذذ  ق ذذه  ل  ذذن   ذذح  فوذذال    لتس مذ . ر ذذاع  ومذذهنقذر ق ذذه 

رنم   لل اب  ع  لقلن لنذسد ن ذرقال رنل ذا رالذ ب ر ذو  مذا ف  ت ذح  لت ذس ر لو س ذسب رلظذو  
قاو ذذذ    ذذذاال  (7))قجذذذن   مذذذح  لذذذس ل ذذح  ل ذذذ ر( ))نل مذذ ((. رمتذذذاح (6) ذذان مذذذسد  لم ذذذاقارع

لمتذذذاح للذذذك   ذذذ ال  ل ذذذرنال مذذذس  لجمذذذرس ر لوتل ذذذسب رولذذذنر ق ذذذه   س  ذذذ ب قجذذذاق  ذذذو    )نل مذذذ (
فنين    لقذلن ق ر ل واذا   للذن  لذع و ذرن    ل  ذاال  ذرلظ  رجذن ظ  رن ق ئ ذانظ   ()نل م 

 .(1)رخجس س  ب ملنم ع لع   اوظ   لوو و  ان 
رلما  ان  سلرال  لمظجن ملاينال لذسلرال مسنوذ   لذس ر عب  و يذسن  وذا  ) ل ن ذاح(  

 لس  وا  ) لذس ر ع قذو  لنتذس ر  س (   ذر لو لذام ع قتذس  ذاع لذه   ذند  للاذ   قذو   (ذ)نل مل
                                           

 .177ج ن ع ال ح ج ن ع"  (2)

 .168وجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  نان"  ف (3)

 .168 نان"  .ع"  (4)

 .132 نان" ج ن ع   اة رم واةب      مولرس"  (5)

 .250 نان"  س نا ر س النا قو  لمظاجن  فم ن   "  (6)

 .146 نان" ج ن ع ال ح ج ن ع"  (7)

 .157-154ب ر 146" ج ن ع ال ح ج ن ع نان"  (1)
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. (3)متسم  لذه من  ذاة  ظذود  لذنر   لوجس س ذ  ) للتاس(. ر و  (2)ن رر   س اق ر لنتاس  لقن   ع
ر لذذس يذذسرند مظمذذاة جذذس ةب  و يذذسن قذذو خس  من لذذ   ذذاع  جوا  ذذا  للذذال   للن ذذو  ذذ ع  لتذذس   

ب ر ذذس  وذذ  ق ذذه  لنا ذذس متا  وذذه   س  ذذ  ر لنتس ذذ   لجس ذذسالب ر انذذ   لظذذا ونمذذو  لذذك (4)ر لجس ذذس
 .(5) ل س    ر لو   نب روسلر  لك  فلوماس للك  لن ر رلس   لجنى رن ق  لتس  

رمذذع  ل وذذ    اذذنم  لوذذو  لومذذس ا  لمظجن ذذرع رجللر ذذا  ن نذذ   نوذذاح لذذسلر وظ ب  
ب ر وذذذا  ) ذذذرنال  ذذذا  ع قذذذو مللتذذذ    ن ( لم مذذذرس  وذذذا  ) لمنتذذذان  ف مذذذن( لقذذذ ن  ل  لجذذذن

قن  ب ر وا  )خينا    س ( إلل ار  نيذحب إو وم لذ   ظذا  لم ذا     لجس ذسال للقذلن لنذس 
عب ل ذذع  وذذا  ) ل ن ذذاح(  اذذو  ا ومذذا   لنتذذاس ر ل ذذا   عب  مذذا  ل وذذ    اذذنم قتذذس   لمظجذذن 

 . (6)ر جظظا  ليم 
نس خغلذ  قذلن ق  لمظجذن رنتذاسد قذو مر   ذ  رمما و    ومي جل ا  لنغ    للانم  ل
 ق وة رمممرناة. د لوتس  قو  لنر   للا  ر لول  ن لنه   قمح يرن 

 مذذا م ظذذذر   ذذذس  وظ   ذذ ع  لونا ذذذن ر لو   ذذذ ب قتذذس قذذذوي قذذذلن ق  لن   ذذ   ل ن ذذذ   لذذذك  
 ع  لوجس س  لقلنىب مظ ن   لور   للن و ل وت ح ما  نوقن قو ئس  نا قو من ل  ما  ذ ع  ل ذن 

 ذذذاع  نغذذذ   ( لن  انوذ) للذذذالم و عب  ذذذ  مذذذا جذذذاق   ذذذه  ن ذذذ   ل س  ذذذ   للن  ذذذ   لملايذذذنال. قذذذ
 إ ذذس   و   ذذذن قذذذو   س   للن ذذذوب ل ذذذو  ر  ذذ   لو ذذذرن    ل ايذذذل  قذذذو   س    للالم ذذذ ب 

ب س ل ذاة  لذك قذلن (1)ر جح ول   مح للك ل ر   لمسنو   ل وو     ر لمسنو   لنرمانو  
. رنذذذذن د  تذذذذس   لنمذذذذرو   لجس ذذذذس قذذذذ وة (2) ذذذذاال  لقذذذذل  ر م ذذذذح  فنوذذذذان  جس ذذذذس لذذذذه لو ذذذذ    

 .(3)رمممرناة 

                                           
 .96-94 لن      لتلم  "   نان" قلن ق (2)

 .12-5 نان"  ل ن احب م اان ح نل م "  (3)

 .38 نان"  لنتس  فس و  ل س   قو ل ناعب  اق   اغو"  (4)

 .35ب ر لنتس ر لنتاس  لملاينرع" 97-96ب ر لوجس س قو قلن  لمظجن" 125-65 نان"  ل ن اح"  (5)

 .85-84 نان"  لوجس س قو قلن  لمظجن"  (6)

 .83ب ر س  رقعب  م ع  لن  انو" 92ب ر 82ب ر 56"  نو   لقلن قب  م ع  لن  انو"  نان (1)

 .89 نان"  نو   لقلن ق"  (2)

 .50ب ر 11ب ر وا   فرس  ب  م ع  لن  انو" 74-68ب ر 12-4 نان"  .ع"  (3)
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ق انذذ  نان وذذهب جس ذذسال للذذك يذذل س  لممانوذذ   ل وا  ذذ ب رللذذك يذذل س  (ج ذذن ع) مذذا  
 لنان ذذذ   إل س ل ذذذ ب  نظذذذا  ن يذذذل  ومامذذذاة لذذذع رجظذذذا   لناذذذن  لوتل س ذذذ ب ر  س مذذذع  ذذذس  وظا 

. ر  لتذذذ  ئن لد  لجس ذذذسال  لو ذذذان  لنرمانوذذذو  قذذذ ح (4)ر رجذذذسوظا   و ذذذاند  لاذذذاص قذذذو  فوذذذل
ب رلذه (6)ب رقنر  ولر ه  لذو وو للذك ج لذه رللذك  فج ذاح  لو تذ   ذول (5)ر و  قو   س 

 ل مذذح قذذو و   ذذن  ل واوذذ     س  ذذ  قذذو ليذذندب ف لذذع  ن ذذ    اناوذذه  لونا ن ذذ  ق وذذ ب 
 .(7)ر نما مع اوح لنمه للنماو   لم ال    لن نل   ول 

 ور نان   قلو    ل ن    لوجس س قو  لمظجن  لقذمالو. ق وا ذه  )نل م (ر س رم   
نه متذذذذا  ر   س ب ر ذذذذود ) ل ن ذذذذاح(   مذذذذح    ذذذذن ة مذذذذع  لم ذذذذاسد  لنتس ذذذذ   للامذذذذ ب قتذذذذس مذذذذما 

 لمتا  ر ح ا و  ووجار   ل مذاع ر لم ذاع. رف ول ذ   ظذا خمذر    ل  ذاال  لموتل ذ ب رخور    للذال  
ر ذذذود  لمتذذذا  ر وتذذذار و لذذذاة ل اجونذذذا  لنر  ذذذ   لوذذذو  (8)خ  ذذذاق  ل قذذذن  لمو سلذذذ ح لمومذذذان  ب ر 

 - قون  ق ظا  فقن س ر لجمالا  رخ مظا"
 اجونذذا  لذذك  فقيذذا  لذذع  ذذح مذذا  نوا نذذا مذذع  للر مذذح  لن وذذ  ب مذذع نجذذاق ر ذذ رب  .خ 

 ر   ر ندب رلوال ر ل ...  لخ.
 نرن  لمنقرس. اجونا  لك نرن نظوسى  ه قو  ل  االب ر ل ت ت   و  ل .  

  اجونا  لك  لجم ح قو  ح قوق. .  

 اجونذذا  لذذذك  لمروذذذ تكب  ع  لذذنر  لذذذس ظا م ذذذح لج ذذ   لذذذك  فيذذذر   ر فل ذذذاع ف  .س 
 نسن   نظه.

. ر ظذذذود (1) ذذذ. اجونا  لذذك قذذلن ق ر وذذذا   ت وذذرع مذذا  نامذذرع ر  و ذذذرع  ظذذود  لمتذذا  ر
وي   ئن لد  القذمرل    ر  لمنان  لنتسى لمسنو   لمظجنب قتس   )نل م ( لمتا  ر  اع 

                                           
 .195 نان" يسم   ل س   "  (4)

 .35-34  واع ل ار ر س.م مس  رو  نج "   من  ا  لقمال  ب س. - نان"  لقلن  للن و قو  لمظجن (5)

 .38-37 لمممرع ريرنال  لول  نب س. ل س  ل ن    فقون"  - نان"  لن ن  لمظجنى (6)

 .148 نان"  فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  (7)

 .69 ل ن اح"  (8)

 .71-70 نان"  ل ن اح"  (1)
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ر للمرم ذذ . رلل ذذه  يذذ ي  وا ذذه ) ل ن ذذاح(  ذذر  فوذذار  لناذذنى  س   لمظجذذن. رللذذك 
رق   و  جاق قلند م افة ناج اة للمتا  ر   س  ذ   لوذو  قذون ظا للقذلن  لجس ذس ر لج ذس. 
ر ظو   م ع  لتذرح  ع مسنوذ   لمظجذن  انذ  من لذ  و   ذس للذسرن  لذوى  امذ   ذه مسنوذ  

 ع قو مينب رفو ما  ننا نجس خلمذاق  لن   ذ   لتلم ذ  لذ    و ذر   ذا و  سلذر وظ   لس ر 
 لورج ظ ذذ ب  ذذح لملذذر  جا ذذس ع  لذذك  لالذذ  ر ف ذذس ا  ذذول ب ق  تذذر  مذذا نذذاسر   ذذه   وذذع 
و   ذذذ ب ق ذذذاع قذذذلن   ممذذذ وة لل  ذذذاال  لجس ذذذسالب  نذذذه غال ذذذاة ما ذذذاع    ذذذ  لذذذع  ل ت تذذذ  

 نر   لجان   فنوانو  للا  ر إللوق مع ق نه قو  ر لجماح ر ل ن  ب ر لظا وني  قو
  ل  اال فع ما     رع لنه  اع مع يم    ل  اال ر لن ر  ل قن  .

للك ما و   نل س نغ    لمظجن  ع قو مر      لوتس  قو  لنر   للا  ر لول  ن  ر ناقة 
ع َ لبذس نذ ال  لنه ل  تتر   ول  لظذ  رللذنر   للذا  ن وذه وان اذاة ر مذي  لملذال   قذان إل ذه اع ر  

  ل ماع ر لم اع.
 
 
 
 
 
 
 المهجر شعراءبنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند  

لذذ ر مذذع  لوذذظح رف مذذع  لمن تذذو خع نو ذذس  لذذع  ذذح لنيذذن مذذع لنايذذن  ن ذذ   
م ظذذذر   ل س  ذذذ  لنذذذس خى قذذذاص  ر مجمرلذذذ . رل ذذذع مذذذع  ل   لذذذو ر لمن تذذذو  ع  نيذذذ  

  ح  لم ظر  ب رمع ول  لنس جمال   لمظجن" ل س   للك خ    للناين  ل الل  قو وق 
 

 . مفهوم الشعر ورسالة الشاعر:1

 ومذذي  ن  ذذا  م ظذذر   لقذذلن مذذع  لنغ ذذ  قذذو مر   ذذ   لو ذذرن قذذو  لذذنر   للذذا   لذذوى 
قذذذذاة  لقذذذذلن" ح لقذذذذلن خمذذذذر   مذذذذع  للتذذذذح  ( لن  ذذذذانو) و ووذذذه  لقذذذذالن مذذذذع اذذذذوح  ذذذذرح  ملنا
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ق  لمرجذ     ذنال خر يذ  نالب  انجذ  خر  اسنذ ب ر لويرن ورلس ا  ل  اال ر سقلظا  لقلرن قوجو
م ن   خر  انسالب  ر قاونال   و  مذا قذو  لذسر ق  مذع قذرنال  ل ذر ر ل  ذاعب قذاو  جلذح لليذ   
 ر  ع ر  اوذذا  ووت ذذس ملظذذا   ق ذذان ر للر  ذذ  قوجذذوق غال ذذاة رق ظذذا نتذذص خر  قذذر خر و ذذوح 

ناذذذذر   لمذذذذر رع قذذذذو  ذذذذود خر وقذذذذر ه خر إ ظذذذذا . ر ذذذذود  ل ونذذذذا قذذذذو ووذذذذل   لقذذذذان  لقذذذذلن  لم
 .(1)   ا ح

 ع  لم ظر   لوا   م  ج مع لسال لناينب  ال  نال ر ليرنال ر للتحب ر و   ن   مع 
م ظر  )ررل  ر وماع( للقلنب إو  اح" حإع  لقلن ل ر  انمذاة قذو ن ذ   ر قذو  ووذا  خر قذو 

  ذاال  ذود رغ ن ذا خر   ذ  مذ  رنالب  ذح  ذر  ونارح   ق اق ونارفة مجنس ة رف قو ق ارم    نذ 
للذك  لم ظذر   لتذس   للقذلن  ذاع  ( لن  ذانو). ر  ذو  نجذس خع  ذرنال (2)حر و  انمذ  قذو  لذن ر

مذذع خجذذح  لول  ذذن  قذذلن يذذاس  س قلظذذا   رح  ذذر  لاذذوص مذذع  لت ذذرس  لنام ذذ  ر ل وغ ذذ ب 
 لع  لن ر ر ل  ن.

  ل ذذ ب قظذذو  ع  ل ذذر  ل ت تذذ   لر  ( لن  ذذانو) مذذا نوذذال   لقذذالن قذذو مذذرق م ظذذر  
نو مع  جح  لقل  ر ل  اال ب ر ذو نوذال  قذامل   لنذر  و  ملذانو ن  ر  لو  ع سرن  لقال
لنوذذذال   لقذذالن رسرندب  و لمذذذح  (ر ومذذاع). ر ذذذر م ظذذر   ن ذذ  مذذذع م ظذذر  (3) ل  ذذاال  للامذذ 

ر وماع  ر ح   اوه   س   ب للك  لو نو مع  جح قل   م ن  ب ر م ن    لر عب روتذسمظاب 
 (1) ل ن   ر لس متن     ق ظا.  جح و ت  

للقلنب قظر  ن   قو نر ه مع م ظر   لقلن لسم  (ج ن ع ال ح ج ن ع) ما م ظر  
 لن  انو  ف  نه مير   يرنال غامم   نه  ترح" ح لقلن  ا ر  نر  متسوذ  موجوذم  مذع 

ا ووذذن  مذذع  للذذ ع مذذس ملظاب  قذذ ا  موذذ نظا  لذذن ر رغذذو ل  ال  ووذذام  و  ذذو  لتلذذ  خر ونظذذس
 ن  ذود  ليذرن قظذر  موذ ي  ذو  ب ن ذود  لتل  رمقن ظا  للر   ب ر ع جاق  لقلن للك غ

                                           
 .45خس  رقع"  (1)

 ب ر نان ميسند  نا .142قلن ق  لنتاس..." نان    لقلن لنس  ل  (2)

 .199-198 نان" خس   لمظجن"  (3)

 ب ر نان ميسند  نا .481 نان" نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس..."  (1)
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ر ذذول   لم ظذذر  ف ناذذن   قذوق م ذذسسب  نذذه لذذنر م ظذر   لقذذلن  اوذذلر  وذذ  ن  (2)خر ذكح
 رو  ن  لل ه   ماة  لل ان    لمرو ت    لننان .لل ه  لا اح  لقلنىب 

نقر  لم ظذر   لوتل ذسى للقذلنب  و  تذرح" )ل ذ  ل ذو   رلذو ل وذو( نجذسد  ذ رقو متاله
حل   منظا  للنرر ر لو ال ح ر لتر قوب رما   قذن ق ظذا مذع جذان  رغ ذن جذان  ب رلذو منظذا 

. رمذع  نذا قذإع  لذر ع ر لتاق ذ   يذ  ا (3)حجسرح  ووذانا قذو خرن    لان ذ   لوذو ووذ ن ملذه
روذن ن   وظمذر  ظذا    س ة  ت  مس   س ا  لقالنب قو  ذ ع  ع  لقذلن قذع  ذن  نذه  موذا 

 لذذذذذذن ر ر نوذذذذذذح  ظذذذذذذا  لقذذذذذذلرنب ر ذذذذذذو   لقذذذذذذلن  ل ذذذذذذس لذذذذذذع ونذذذذذذارح  غذذذذذذن ر  لقذذذذذذلن  لتذذذذذذس   
 .(4)رمرمرلاوه

 ذذان   (ج ذن ع)ر مذا  ع  لقذلن  ذر  لذنر   لمتسوذ ب قظذو   ن ذاع للذك  ع  لقذلن لنذس 
للك  لنغ   قذو مر   ذ   لقذالن لو ذرن    ل  ذاال  رلذه ر ع   ذرع  ذر  لروذ    لمل ذن لنظذا 

. (5)نه ريس " حخ رح ل   إنما  لقالن نورح   ل   لنر   ل نس ما خر اد  ل ه  لنر   للا ح  ما
رمذذع  نذذا قالقذذالن  ذذر مذذع  ووذذت   لذذر وب ر ذذر  لروذذ    ذذ ع  ل  ذذاال ر إل ذذس ا مذذع جظذذ  ب 

  نذه ح لوذل   لذوى  نتذح مذا   س ذه لذال   لذن ر إلذك  (ج ذن ع)ر ل قن مع جظ   ان  . ر لنقذه 
 ذود  (ج ذن ع). ر ذس   ووذ  (1)ح تنند لال   ل  ن  لك لال   ل  ا ر لوذسر ع لال   ل   ب رما

. رمذذع  نذذا (2) ذذاح" ح لل تن ذذ   لقذذلن    ذذو نر   لن ذذرالح  لذذوى (رلذذ    ل ذذ ) ل  ذذنال مذذع  لقذذالن 
ر ل قذذنب قذذن   ع  - لم ذذسا– انمذذ   ذذ ع  لقذذالن  (ج ذذن ع)نو ذذا  ع  للمل ذذ   لقذذلن   لنذذس 

 ذول    نمذا  (ج ذن ع)ل ذ  ر مذا ) للا  ذ  ر ل  ذن( ب ر ذس يذن   ور قن لنين ع قو  ذود  للم
 ذذاح" حخ ذذرح ل ذذ  إع  لذذنا  ر لن ذذن لا  ذذ  رق ذذذن رمذذا   س للذذك ولذذ  قا ذذر  ر   ذذ  ر وذذذو  

                                           
 .287 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن عب  س  لظا م اان ح نل م "  (2)

 ا .ب ر نان ميسند  ن133ج ن ع   اة رم واة"  (3)

 .133 نان"  . ع"  (4)

 ب ر نان ميسند  نا .135 .ع "  (5)

 .560 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (1)

 ب ر نان ميسند  نا .146نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو   س   ل س  ..."  (2)
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ر ذذول   يذذ ي  لقذذلن  ن امذذاة  ذذنال مل ذذنال لذذع  ق ذذان م لمذذ   اللا  ذذ ب  ع  لقذذلن  (3)مت لذذ ح
قذذالن  قذذ لظا  ل نذذو  ليذذاس   لموم اذذح  يذذ ي لنذذسد  الذذ  رجس ن ذذ  ق ن ذذ ب ول ذذن لذذع نر   ل

 للنر   للا .
ر و ذذ  م ظذذر   لقذذلن لنذذسد   مذذاة مذذ  م ظذذر   لذذر قووذذ    لجمذذاح  لذذو ع  ذذنرع  ع 
ميذذسن  ف ذذس ا ر لل تن ذذ  لنذذس  لقذذالن ر ل نذذاع  ذذر  فلظذذا ب ر ذذ   م ذذ رع  ل نذذاع لذذع وذذانن 

ب ر ذود  ل   لذ  و    ذسنال  لنارب  ع    لوه مظ  ال لولتذو  لذر و ر فلظذا   لذوى  ظذ   لل ذه
 .(4)اان   للك  ف س ا /  لقلن

ق و نذذك  لم ظذذر  ن وذذه  ل ذذ     ذذن رمذذر اةب  و  تذذرح" ح لقذذلن  ذذر غل ذذ   )نل مذذ ( مذذا 
 لنذذرن للذذك  لالمذذ  ر ل ذذ  للذذك  ل ا ذذح.  ذذر ونن مذذ   ل ل ذذح رنذذر   لذذرن ب ران ذذن  لجذذس رح 

  خمذذذا  رجذذذه  لمذذذر .  ذذذر  ل ذذذ  ر لنلقذذذ لذذذوال  لوموذذذ   ال  ذذذاالب–ر يذذذ   لنلذذذس ا...ر  لقذذذلن 
م ذح جذان   -ر ل  رب ر لنل   ر لقتاق.  ر ينا   ل انر ر ظتظ   لوذ ن ع ا...ر .  لقذلن

ر نذذ ع س نذذ  ا...ر  ذذر  لذذو    لنر  ذذ  وومذذساس  وذذك وومذذر خ ن قظذذا خ ذذن    لذذو    للالم ذذ . 
قالقذذلن  (5)ا...ر قالقذذلن  ذذر  ل  ذذاال  ا  ذذ  رمذذا   ب رنا تذذ  ريذذامو ب رمرلرلذذ  رمظللذذ ح.

ف  س قظر  ل  اال   ذح م اس نظذاب ل نذه لذ ر  ل ذو   لمذر رع  لمت ذكب ر نمذا  ذر  )نل م (لنس 
  لل    لمجوسال لَوَم اح  ل رع.

ر لقالن لنسد  ذر  لذوى حف   وذ  رف  يذ  إف مذا وذن د ل نذه  لنر  ذ  ر اومذن  ذه 
انذاة  ايذنال لذع نل وذه  ل ه  وك  يذ ي  ت تذ  ن  نذ  قذو   اوذه رلذر  انذ  ل نذه  لماس ذ  خ  

قالقذذالن لنذذس  (1)حا...ر  لقذذالن ف يذذ  إف مذذا  سن ذذه   ر وذذه  لجوذذس   خر  وموذذه  نر ذذه
 مولذ   ذرال  ل ذر رن ذاو  ل يذ نال رجمذاح  فسن  ب  مذا  جللذه  ذنم  ل  ذاال مذع  رلذه  )نل م (

قذذالن  لووذذ ع مذذع  ( ذذرن ر) يذذرنال واولذذ  لذذع وذذانن  نذذو  ل قذذن. ر ذذود  ل  ذذنال  ذذاح  ظذذا 

                                           
 ب ر نان ميسند  نا .136ج ن ع   اة رم واة"  (3)

 .397س. ورق    ل ر ح"   نان" خور  ل لو  ب (4)

 .77-76 ل ن اح"  (5)
 .83 ل ن اح"  (1)
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 ظو   لري  للقالن  تون  مما  ال   ه  للن   س ماة لع ي    لقالن  )نل م (. ر(2) ح 
رووا ذس لذس نا نغ ذ   (3)رووم وه حإنما ومو  لقذالن قذالن ة  نذه  قذلن  مذا ف  قذلن  ذه غ ذندح

 لوتس  قو  لنر   للا  رقو  لول  ذن لنذه مذع اذوح   و ذه يذ ا    ذس  قو مر     )نل م (
 نذذه –ولذذ   ترلذذه" ح لقذذالن ن ذذو رق لوذذر  رميذذرن رمروذذ تو ر ذذا ع. ن ذذو  ظذذا  لقذذالنب ر 

 نذه  تذسن خع  وذ   مذا  ذن د ر وذمله قذو – نم  ل نه  لنر    ماف  ن د  ح  قن. رميرن 
 نه  وم  خير واة مور   ذ    ذ  ف نوذم  ن ذع – ر ل  جم ل  مع يرن  ل و . رمرو تو 

وذذرم ئلذذ  مروذذ ت   لا مذذ  ونتذذن للذذك خروان ذذا وذذرم  ذذس ن رجلجلذذ .  للذذال   لذذه لنذذسد لذذ ر 
ر ذذود  ليذذ ا  ولوتذذو مذذ   ل رنذذاع  (4)خيذذا    لجمذذاح رونتذذح خل انظذذا نوذذما   ل  مذذ     س ذذ ح

 لوو  لوتس   ن ا   لقلنب  وك  ع ) ذرم نرر(  ذسخ  ل اووذه  ماا  ذ   لظذ   لقذلنب  ال ذاة 
 منظا  ع ور ق ه   ن اق ب قتاح"

 (5)س مذا ر  وو نقس نا ر نرى      ذون    لقلن لع خا ح  ع ق ذ
ما  ال   ه  لنرمانو    ل ن     لوو جللذ   لقذالن  ذر  ل ذا ع ر لن ذوب ر  ما  لوتو 

. ر ذو    مذاة لذ    ولذس (6)ر ع ل ح قنس مع  لقلن ق ن   ااي   ه ور و  ل ه  ف س ا/  لقلن
 .(7)لع  للن   الوتاس ا  ع ل ح قالن ق  اناة  لتنه  لقلن

 نبذ التقليد ونبذ المحاكاة للقديم. 2

سل   لن      لتلم    لك ن ذو  لوتل ذس رن ذو  لم ا ذاال للتذس  ب ر لذك  لو ذنن مذع   ذرسدب 
ر ال     س    ع  ل     اوه  ل امنال ر  رع خس ه يرنال لنظا رلع  ق ان ا رو للاوظذا. 

ل ذذذسب فع  لقذذذالن  ع  ل ذذذن لذذذع قايذذذه  ذذذ س ق يذذذاس  اذذذاح  مذذذع  لوت ( لن  ذذذانو)ق الذذذ  
 لل تن ذ   لقذلن    مذا  ذنم  انمذ  قذو  لوجس ذذس  لذوى  يذرن  ل  ذاال  ل امذنالب رف ولنذو وتل ذذس 

 -ر ع اذو مذع  لوذ ن - لول  رم ا ذاوظ .  تذرح لذع ولذ " حرمذع  لوجس ذس خع   ذرع   اننذا
                                           

 .132 نان" قع  لقلنب  رن ر"  (2)
 .166/ 1 للمسال قو ينال   لقلن رنتسد"  (3)
 .85-84 ل ن اح"  (4)
 .1/203 نان"  فل اوالب  رم نرر"  (5)
 ن ميسند  نا .ب ر نا155 نان" نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو  فس   ل س  "  (6)
 .55-40 نان" " جمظنال  قلان  للن ب   ر   س م مس  ع   و  لا ا   لتنقو"  (7)



 الفصل الثاني   مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء املهجر

 76 

 ن  ذذاة مذذع   اونذذا  لر  ل ذذ ب لذذه يذذل  نا مذذ   ا ر لنذذا رلاس ونذذاب رممذذ وة لنر نذذا  فجومال ذذ  
ع   ذذننر   ن وذذظ  حمذذع  لت ذذرس  لوذذو و ذذرح  . ر ريذذك  لقذذلن ق  لملايذذن ع لذذه  ذذ(1)لر ن ذذ حر 

 .(2)سرع  ف س ا ر لوجسسب رسرع  ليس  قو  لقلرنب ر ل ن   قو  لو   نح
للك  ع  لقالن  جذ   ع  يذسن قذو قذلند لذع ن وذه رمذع ن وذهب  (ج ن ع)ر ين 

 لوتل س ر لم ا اال للتذس   منقرمذاع لنذسد. ف خع  وول س ن ر غ ندب ر و  ما  جللنا نسن   ع 
وذر   - لتذس  –ب فع متا ذح  ذو   لمامذو (3)ر نم  ع  للرسال  لك  لمامو خمن غ ن ر  لو

رلظذذذو  نخم  (4).- لوتل ذذذس– ذذذنظر   وذذذوب  ملنذذذك  ل  ذذذن  لجس ذذذس  لذذذوى وذذذ ظ    ل  ذذذن  لتذذذس   
 ذر  ال رم ن ذ ب ر ذح مذا ع ما جاقنا لع  ن   وتل س  لتس   مذا ر إف  قذ اق جامذس (ج ن ع)

 .(5)وتل سى نل ب ر اقا   لنل  فو من رف و  ن
 ذذ ع  لقذذالن  لمجذذسس/  لم ذذس ب ر ذذ ع  لقذذالن  لمتلذذسب جذذالوة  ل ذذن   (ج ذذن ع)رم ذذ  

  نظمذا  نيذذ  قذذو س نذذنال  لوجس ذذس ر لوتل ذذسب ق تذرح" ح لنذذو  القذذالن ولذذ   لمول ذذس  لذذوى  ذذساح 
 اة مناج ذذاة  ذذ   اذذن  ر ذذ ع قذذ و ه رلوذذانه  مظلذذوةب ميذذ   ذذح ن وذذه ق ج ذذر  ا  ذذاة قن ذذاة ناس ذذاة 

ر قذذوتا ا  جس ذذسال  قذذ اح ل اسوذذه  لوذذو ووجذذسس قذذو  ذذح  ذذر  ر نذذر ا   خوذذماق ر قلذذاح ر ذذنر 
 نجو  ه  لوو وو  ان قو  ح ل ل  ق م    لمله  و  رون ة قمذ اة إلذك    ذانال  لل ذ  رلذرس ة    ذاة 

ع ر  وظذذاح  لم وظلذذ ع  ذذسرع إن سال رف  لميذذل  لمتلذذس قظذذر  لذذوى  ذذنسس يذذوال. خمذذا   لذذك مر ذذس ا
 (1)حلا    ق ون   لل        جس ا ر ل  اع  لقايو     ف  اع رف قاي  

َمذذمانه  جرمذذه  (قجذذن   مذح  لذذس ل ذذح  ل ذ ر)موذذ نوه  لنتس ذ   متذذاح"  )نل مذذ (ر  ذسخ 
 لن   ذذذ  . ر تذذذرح قذذذو سرن جمالذذذ  (2)للذذذك   س   لم ذذذن   لذذذوى  لذذذساد خس   لم ا ذذذاال للتذذذس  

 لتلم   قو  لوجس س رن و  لوتل ذس" ح ع  ذود  لذنر   لجس ذسال  لوذو ونمذو  لذك  لاذنر   ثس  نذا مذع 
                                           

 .56 س  رقع"  (1)

 .89 نو   لقلن ق"  (2)

 .196 نان" يسم   ل س   "  (3)

 .566ر 229 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (4)

 ن ميسند  نا .ب ر نا135 نان" ج ن ع   اة رم واة"  (5)

 .561 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (1)
 .64-37 نان"  ل ن اح"  (2)
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  قذو ناننذا   ذح سرن  لجمرس ر لوتل س  لذك سرن  ف و ذان قذو جم ذح  فوذال   ر لملذانو ل ن اذ
 ر  ذذا  يذذن ونقذذ   رمذذل  نالب قظذذو  مذذح  ل ذذر  رن ذذع  ل ذذس.  مذذا  ع  لذذنر   لوذذو و ذذارح   ذذح 

 فس   ر لل ذذ   للن  ذذ  مذذمع س نذذنال وتل ذذس  لتذذسماق قذذو  لملنذذك ر لم نذذك  ذذو قذذو لنقنذذا وذذرر 
 .(3)س  نا رل ونا ر ع ل  وتار  وولسى  ظا  لك     ف نظرر رف وجسسحئان جو  ن 

 ذذذ ع  )نل مذذذ ( ذذذ ع  لقذذذالن  لمجذذذسسب ر لقذذذالن  لمتلذذذسب م ذذذ   )ج ذذذن ع(رم لمذذذا م ذذذ  
.  و  ذذنم  ع  لقذذالن  لم  ذذذرا ر ذذر قذذو  مذذذ  (4)/  لناذذا  لقذذالن  لم  ذذراب ر لقذذالن  لمتلذذذس

  س لذذه ف   اذذو  لتلذذ  قذذو  ذذسد إف  و   ذذاع مذذسقرلاة  لامذذح س الذذو ف ن ا ذذ  لذذه قر ذذه. ر ق ذذاند 
وما  ذذذح مذذذع  فل ذذذاا ر لتذذذر قو فنذذذه  اوذذذان منظذذذا مذذذا  قذذذاق. ق اوذذذان  ف وذذذع إو   ذذذاع مذذذع 

. ر ظذذو  ف   ذذرع  لقذذالن (5) ن ذذ  ر  س  ذذ  لمج ذذس ع خر مذذا سرع ولذذ   الوذذسن ج   وذذ   ذذر د  ل
 ذذذ ع  لقذذذالن اذذذال ب  )نل مذذذ (ر )ج ذذذن ع(متلذذذس ة للوذذذل  ب  ذذذح م و ذذذنب ر ذذذو  مذذذا  و ذذذ  لل ذذذه 

 .(6)رم وسا  ق اق ل  ن ل ظا مع   ح
 ع نقر قذلن ق  لمظجذن للوتل ذس جذاق نو جذ  وذ  ن    النرمانوذ    ل ن  ذ ب  لوذو  ذس  

للذذك   ذذاوظ   لاايذذ  رللذذك نوذذاجظ    س ذذو  (يذذماوظا )ملالمظذذا ر مذذ   للذذ ظ ب  و ون ذذ  
قذذذلن ة رن ذذذن ةب رونا ذذذن ة رو   تذذذاةب رمذذذع  لملذذذنر   ع  ذذذود  لنرمانوذذذ   نقمذذذ  مذذذا جذذذاق   ذذذه 

مذع  لوتل ذس ر لم ا ذاال. ر ال ذ   لقذالن  ع   ذا و  ل   لذ  ر نوذ    قذس  ملنذك   ل وو    
ج ق ظذذذا  ر ونذذذسمج  ل   لذذذ   نظذذذا ولذذذس  ل   لذذذ   ذذذو ميذذذسن  لقذذذلنب رللذذذك  لقذذذالن  ع  نذذذسم

قلن ق مع  لوتل س  و   م   رح ) رنذ ( قذو  ع  لوتل ذس ر لم ا ذاال  انتذاع قذو  ل نرن ر  .(1)ق ه
 .(2) لقالن خيال   لل تن  

                                           
 .177ج ن ع ال ح ج ن ع"  (3)

 .86 نان"  ل ن اح"  (4)

 .86 نان"  .ع"  (5)

 .234 نان"  مر ق جس سال للك ج ن عب ورق   يا  "  (6)

. رنان ذذ   لقذذلن لنذذس  لقذذلن ق  لنتذذاس قذذو 415-414 ذذوح"  ناذذن"  لنتذذس   س ذذو  ل ذذس  ب س. م مذذس غن مذذو  (1)
 .165ر 145ر 132ر 131ر  108 فس   للن و  ل س  ..." 

 .156/ 1 نان"  لنرمانو   قو   س    رن و ب  رح قاع و   "  (2)
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رقو   س   للن و  لتس   اظن  لملح مع  لنظج للك  لتذس  /  لوتل ذسب  وذوجا   لذنر  
 .(3) للين قاظن لنا  لقلن  لم س 

وتذذس  نذذنم  ع قذذلن ق  لمظجذذن  نقمذذرع  لوتل ذذس ر لم ا ذذاال قذذو  لقذذلنب مذذع اذذوح مذذا 
لذع  لن   ذ   لتلم ذ "  )نل مذ (ل ع سرع      ليل  م   ف سم عب رللح ما  ل   نخ نذا  ذرح 

ح  س خننذا مذا لملنذا للذك ونقذ    لذنر    س  ذ   لجس ذسالب ف نتيذس  ذول    ذ   ذح لو ذ  مذ  
قذذو وتل ذذذس   وذذرم مذذذر   س  نذذا. لذذذول  قالم اقاذذ  للذذذك  لوذذنا نذذذنم ننذذذا  ف ذذسم ع ا...ر إفا 

  اننذذا   س ذذو ومذذ ننا إلذذك  فنيذذن   لذذنظ   لذذك  اجذذا   رمنذذا رم الذذ  غذذسنا. ر اجذذا  
 ذاح  ذه  رولامذح  ذود  لذنر   لوجس س ذ  مذ   لتذس    توذن  مماذا (4) رمنا ل و    اجا  خموناح

قذذلن ف  جذذ   ومذذاة خع و ذذرع قذذو م لذذ   لتذذنع  للقذذن ع" حإع ا ذذ   للذذن  قذذو  ل (م ذذن ع)
ا ونا.  ح لظ  لين   رلنا لينناب رلظ  ئس  ظ  ر او ظ  ر اجاوظ  رللرمظ ب رلنذا ئس  نذا 
ر او نذذذذا ر اجاونذذذذا رللرمنذذذذا. رلظذذذذو  رجذذذذ  خع   ذذذذرع قذذذذلننا ممذذذذ وة لويذذذذرننا رقذذذذلرنناب ف 

ع  اع م نغاة قو  ر ل ظ ب م وو اة مو   ظ   لل ا  ح  .(1)لويرن   رقلرن   ر  
لن ذذو  لوتل ذذس  ظذذود  ليذذرنال سلذذرال وذذل م  لل ا ذذ ب فع  لوتل ذذس  ع سلذذرال قذذلن ق  لمظجذذن 

إلا   للنظرر ر لو رنب ر ظذو  رجذ  لل نذا  لم اقاذ  للذك  لتذس  ب ر وذو لا ه ل ذع سرع  ع 
ن رع ل  س ة لذه. رولذس  لن   ذ   ع  لقذالن  لمتلذس مذا ر إف يذا   ن ذر مو جذنال ف ونذ ر 

خنه  و ن للك سنر  م نر   م سسال  لملال  ر ع اذن  لنظذا  كلإرس  اى   وارب رول   ل
 مح رواد.

 

 فض الكذبور الصدق الفني .3

 ترسنا ن و   للوتل ذس ر لم ا ذاال  لذك مرمذرا مظذ  قذو  لنتذس   س ذوب إف ر ذر  ليذس   
 ل نذو ر لملانذذاالب ر لذذس  ذذو   لمرمذذرا  واوذذاة قذو مذذر   ع  لن   ذذ   لتلم ذذ ب ر جذذن  ل  ر ذذ  قذذو 

                                           
ر لنتذذس ب 72ب ر لنتذذس  لمنظجذذو لنذذس  للذذن ب س. م مذذس منذذورن" 3 ناذذن"  لمر  نذذ   ذذ ع قذذلن   ذذو ومذذا  ر ل  وذذنى"  (3)

 .159  س و  ل س  " 

 .171ج ن ع ال ح ج ن ع"  (4)

 ب ر نان ميسند  نا .158نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو   س   للن و  ل س  "  (1)
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. قو  م ع  ى قع مع  ل نرع  ع  ن ك  و   ا  للك  لو   عب ااي  مر   ع  لال  ر ف س ا
ذه و  للمنا  ع  ليس   ل نو  ر  وذار وتذس  قنذرع  لتذرح قذو  ذح  لليذرن رللذك   رقذ  ورجا

. ر لقذلن   ذس قنذرع  لتذرح ف  ذساح  لذك ن روذنا  و  (2) ح مو      س   ل س     لملوسا  ظذا
 موونس ة  لك وجن    ظو  لظا مم ن  فنواع. ل    ع ياس اة 

 ذذذس  نيذذذان ه للقذذذلن ق  (خم ع  لن  ذذذانوذ)ر ذذذس لمذذذر  س ذذذاق  لمظجذذذن ولذذذ   ل ت تذذذ . قذذذ 
 لملاين ع له قو  بو   ي  ن وماد ) نو   لقلن ق(  ال اة منظ  و نى  ليذس  ر فاذوص 

 ( لن  ذانو)وذوظس  . رل نه ن     ع لنين  ليس  رئف   لر عب رلظذو  قتذس  (3)قو  لقلن
. قذ  نم (4)   قو  لر   ن وذهسووظس   ل وو      لم   لنرمانو   ر لم رل   لمان   م لما 

للك  لنرمانو  ع  ل  اق ر لم رل  ب ل ن لر  خن وذظ  مذع حموذونتلا   لوانذ  رمذع  للر  ذ  
 قو  ناق  لر ع. ب ر ال ظ    س   قان (5) لي  ان  ح
 ال  رجس ن    ن    مع  لناا   ليذرقوب رمل ذنال لذع  ع()ج ن رلما  اع  لقلن لنس  

ن ذر يذا  ظا  قذذ ح قنذو يذذاس ب ر لقذالن  ذذر  لروذ    لذوى  نتذذح مذا   س ذذه لذال   لذذن ر 
 ل اوذذ   ب قذذَن  وذذر قن لنيذذن  ليذذس  ر فاذذوص قذذو    ذذن  ل نذذو. ر(1) لذذك لذذال   ل  ذذ 

قلذ ر  نذا  مذع  م سا  ياس ب قاع ل    ذع  نذا  مذع  ذس   يذ  ي متذنرع  ا ذ ح دلنس
 ذذاع    ذذو  )ج ن ع(ذمذذا ر إف يذذرنال لذذع يذذا  ه. رلذذول  قذذ )ج ذذن ع(قذذا س  لنذذس  (2) اوذذ ح

 ل ت ت  قو  لن ن ر لقلنب ر ل ت ت   لوو     ظا  ذو  ل ت تذ   لم لتذ . ر لقذالن  لروذ    ذر 
ب ر لقذذذلن وجذذذار   ذذذ ع نر   لقذذذالن رنر  (3) لتذذذ   ويذذذاح  ذذذ ع  لذذذنر   ل ذذذنس ر لذذذنر   للذذذا 

االب رل ذذو ويذذ ي  نذذا   لتذذ   ويذذاح  ذذ ع لالمذذه  ل ذذا نو  لذذوى  م ذذح  ليذذس   لن وذذوب  ل  ذذ
ر  ع لالمه  لاانجو  لوى  م ح  ليس   لر  لوب وورلس ار  ن ر ق ان قو و نه ووملذ   ذح 

                                           
 .222 نان"  لنتس   س و  ل س  "  (2)

 .37ر  9 نان"  نو   لقلن ق "  (3)

 .82 نان" خس  رقع"  (4)

 .82 نو   لقلن ق"  (5)
 .560ان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  ن (1)

 .136ج ن ع   اة ر م واة "  (2)

 .136"  .ع نان"  (3)
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. ر ذول  نللذذ   ع نوذذال  (4)جر ن ذه رويذذ ي  مذذوة   لذ   لذذوالص منذذهب ر نوذلظا  لذذك  ل قذذن
–رميذسن  ليذس   ب قذو  ع  رجذه قذلند  لذك من ذ   ف ذس ا ع()ج ن  لقالن  لوو سلا  ل ظا 

ب م ووذذذ   مذذذع وذذذ  ند  النرمانوذذذ    ل ن  ذذذ ب ر القذذذالن )رلذذذ    ل ذذذ (  لذذذوى  ذذذنم  ع  - لتلذذذ 
. (5) ف ذذس ا  لقذذلنى غمذذند ر ذذو  ذذان  للذذك  لذذس ق   لذذس الو  لمقذذ رع  اف اوذذ ر ر لاذذر  ن

 ر و   ر  ليس   ل نو  لوى  ر  ومك غا ا     س ا.
ن ذذذار خ ذذذود  لتمذذذ  ب  و  ذذذاح" ح ع نر   لقذذذالن ووذذذم  س ذذذا   )نل مذذذ (ر ذذذس لمذذذر  

)  مذل   ل ذه(. ووذ  ن ن وذه مذع مقذظس  ذن د خر ن مذ  رلوذانه  ذو ل    ل  اال ر ل ه  ذنسس يذس  ا
 وملظا قوورلس قو نخوه خق ان قو  ل ل  ر ل تا  قومل   ح جان   مع جر ن ه  وك ويذ ي 

نذا  ذنم ن وذه مذسقرلاة  لذك  لتلذ  ل  وذي مجذافة ل ذح مذا  جذ    موة   ل   لذوالص منذه. ر 
. ر لقذالن  لذوى  ملذ  ن ذاو  ل يذ نالب (1)قو يسند مع  فن لاف  رقو نخوه مع  لويذرن  ح

   و  قو يس  قنوب ر ل  نا يرنال  ن    لما خ ر  ه.
ف  حف   اذو  لتلذ  قذو  ذسد إف مذسقرلاة  لامذح س الذذو )نل مذ (ر لقذالن  ليذاس  لنذس  

 لن وذ  ب فع   لوذ     لقذالن  اليذس   لنذاوج لذع وجن وذه نل مذ ر ظو  قذن   (2)ول اع قر هح
. ر فلوذذس س  الوجن ذذ   لن وذذ   للقذذالن (3) لقذذلن حل ذذ   لذذن رب ر لقذذالن  ذذر ونجمذذاع  لذذن رح

 ر لول  ن لنظا  ق ح ياس   ر من ل   لمجسس ع قو لمل    لال  ر ف س ا  لقلنى.
 لمظجن لع  ليس  قو  لقلنب  ن   مع  و   لنرمانوذ  ع لذع قلن ق  ع  س    

ب رلذع  لقذلن ر ن لا ذه مذع ن ذر  لقذالن (4) لقلن ر ل قذ  لذع  ل ت تذ  قذو  لمذ  يذرن ا
 .(5)رلس   فلوماس للك  ف س    لاانج  

                                           
 .62 نان"  ن    لوجس س  لقلنى قو  لمظجن   ع  لنان   ر لو    ب ل س  ل      ل  "  (4)

  نا . ب ر نان ميسند 146 نان" نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو  فس ..."  (5)

 .86 ل ن اح"  (1)

 .86 .ع" (2)

 .115 .ع"  (3)

 .97-96 نان" قو نتس  لقلن"  (4)

 .374-373 نان"  لنتس   س و  ل س  "  (5)
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ر ل ذذس   لذذع  ليذذس   ل نذذو لنذذس  للذذن   ذذس  ب قتذذس مذذاح  لذذر  لقذذلن ق  لذذك و ذذنى  
 "(6)ود له مو  اةب ق ترح  واع  ع  ا   ليس  قو قلندب ر وا

    ب  تذاح  و   نقسَوه يَس ذذا        ر خع خ وذع     خن   انلذه 
 للك  لمجالرب ع   وا ر ع  متا        لمنق  لنمه ر نما  لقلن ل ا 

 

 ر قاي   يا  ه  لمل نال لع ر    لين ا.ول  رع مجافة لو 
ور قن لنين  ليس  ر إلاذوص قذو   منرنال (م ن ع)رقو  للين  ل س   ناسم 

قذذلن ق  لمظجذذن لذذ  ويذذسن إفا لذذع وجذذان  لذذا  لظذذا . ر ل ا ذذ   ذذنم  ع وجذذان  (7) لقذذلن
 يذذ ا ظاب رغايذذذر  قذذو  لمذذذا   ن وذذظ   وذذذ ملرعب ر وذذوجلرع  لمقذذذالن ر ل تذذان ب قجذذذاق  

 .يرن ة ن و   لم ت ب ر ود  ليرن  للم ت   و  م   ليس   ل نو  لمل ن لع  لنر   للا 
 

 . االعتداد بالخيال4

ب قذذذو (1)ل ذذذو وو تذذذ   لر ذذذسال  للمذذذر    لوذذذو خقذذذان  ل ظذذذا قذذذلن ق  لمظجذذذن مذذذع  ل ذذذس 
ب مذذع رجذذرس لنيذذن  لا ذذاح. ر لا ذذاح لنذذس (2) يذذانس   قو ذذس  وذذوناس ة  لذذك م ظذذر  نرمانوذذو

ه  الا اح  وذك إنذ )ج ن ع(قلن ق  لن      لتلم   رو ل  للن او  لك  لما    ق اقب قتس   و  
. ر ذاح لذذع  لا ذاح" حمذذا خجظذح مذذع  وا ذذح (3) ذاع  جوذذس لذه مالر ذذا  ر م ذ  وتاوذذمه  ل  ذذاال

خمن ة ر ويرند  قذ له رملالمذهب رلنذسما  وذو  ح لل ذه إ  اوذه  المتذا  ر  لوذ    ب ر ل ذن   ع 
 لل ا  ب   و   لا اح ر ماةب ر لويرن ق ناة قانغاةب رل ع لر ولم   ل وة رو مح  ن ظ  لللذ  

س  وووذذذذح ا ذذذذاح  ت تذذذذ  لذذذذ  وو جذذذذن  لذذذذسب رخع  لويذذذذرن ملنقذذذذ  خوذذذذمك مذذذذع خع ووت اذذذذخع  ل
ا احب له  )ج ن ع(. قالا اح لسم (4) لمتا  رب رخللك رخن   مع خع ووجع  ا  اص   ل ااح

 متا  وه  لا   ب ر ن   نه غ ن  لم ورو ب مما  جلله   ر   لمن   ر بال ه رن قد.
                                           

 .250 نان"  ون ن  ل وغ  ب ل س  لتا ن  لجنجانو"  (6)

 .1/9 نان" س ر ع  لال ح"  (7)

 .152-150اح" ب ر ل ن 92ب ر نو   لقلن ق" 107ر  56 نان" خس  رقع"  (1)

 .158ر  104 نان"  رلنس "  (2)

 .292-290 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (3)

 ب ر نان ميسند  نا .79 لوجس س قو قلن  لمظجن"  (4)
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ن لذذذ  ر  لذذذوب  و  ذذذنم  ع  نذذذا  وقذذذا ظاة  ذذذ ع  ذذذود  لتمذذذ   مذذذع م )نل مذذذ (رونذذذارح  
 ل ت ت  ر لا احب رلذ ر  مذ  خى قذن    نظمذا قذو  لقذلنب قالقذلن  ذرم  انلذ  وجوذ    ومنذا 
لع  لجماح ر للسح ر ل   ر لا نب را اح  لقالن  ذر نر   ذود  لتذرم  لظانلذ ب  لوذو ووذومس 

لنب قظر  م  ي ا    ق اق . قا من  و ة مر ح للقا(5)رجرس ا مع  تان   ل  اال  لمل ق 
قذذو نوذذ   موتسمذذ  غ ذذن  لوذذو نن  ذذا قذذو ر  لنذذا  ل ذذرمو حرو   ذذن  لنوذذ    ذذر  اذذوو   لقذذالن 

قو  س  ه لع  لا ذاح  وذك  جلذح ا ذاح  لقذالن  )نل م (. ر وومن (6) لوى نسلرد )ا افة(ح
وذذ  رف  ت تذذ  ق تذذرح" حا ذذاح  لقذذالن  ت تذذ . ر لقذذالن  لذذوى  وذذو   خع  ذذسلك قذذالن ة ف   

 ي   ف مذا وذن د ل نذه  لنر  ذ  ر اومذن  ذه  ل ذه  وذك  يذ ي  ت تذ  ن  نذ  قذو   اوذه رلذر 
ف  الذ  مذع  للذس ب  )نل مذ (. قالا ذاح لنذس (1) ان  ل نه  لماس      اناة  اينال لع نل وذهح

ر نما ل ع  لقالن  لنر    وير    ق اق  لوو  ن  ا  ي    قن ذ ب ر قذ ح لذ   وذ   لألنذا  
 اع  يرغظا  ل نو. إلو 

رل ذذذع خى ا ذذذاح  لوذذذس  ذذذه  لمظجن ذذذرعا  لوذذذس  لمظجن ذذذرع  الا ذذذاح  لنرمانوذذذو  وذذذك  
 ذذانر     ذذن وم ذذ وة لم ظذذر   لا ذذاح  لنرمانوذذو قذذو قذذلن   مذذع غ ذذن  ب رقذذا ر  ا ذذاح مسنوذذ  

   ن   و ا اة ر نو ا اة  النرمانوذ   ر ذال  ن  ل ن ذو قذو  لس ر ع. رن ما  لرس ول   لك  رنظ  
ر نه  فوار مع غ ن  ب ول   لم ظر   لوى  ت   نويان ة لا ماة قو  ل لو    لنرمانوذ   م

. ر توذذن  م ظذذر  قذذلن ق  لن   ذذ   لتلم ذذ  (2) لوذذو  انذذ   ذذرنال غ ذذن    ل ذذ  لو وذذار  لا ذذالو
ب رو  ن  قايه رقنه.  اح ) ل  ( )ج ن ع( ول  مع م ظر  )رل    ل  (  لقالن  لوى    ه 

ع  لتذرال  لر  ذسال  لوذو والذ   لقذالن  ذو لع  لا اح" حإ ع لذال   لا ذاح  ذر لذال     س ذ ب ر  
ب ر  ذو   وذو اا قذلن ق  لمظجذن  ع  وم لذر   لا ذاح  لنرمانوذو (3) لا اح خر  لنل    لمتسو ح

                                           
 .80 نان"  ل ن اح"  (5)

 .82 . ع"  (6)

 .83-82 ل ن اح "   (1)

ب ر ناذن لذع 57ب ر لنرمانو    " 77 ل ن   ر ا اوظا  ف س ل  "  مترماوظا - نان" ل    لقلن  للن و  ل س    (2)
 .411-410إلوق ق ع  لا اح لنس ) ان ("  لنتس  فس و  ل س  " 

 .80 رلنس  "  (3)
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 ل ن ذذوب ر يذذ ي  لا ذذاح لنذذس   روذذ ل  مظمذذ  إلسن    ل تذذان  قذذ  لرد م ذذح  للتذذحب رجللذذرد 
  ل ت ت   لموو نا  قو  لنر   للا . لمن و  لنن ر للريرح  لك 

 
 
 
 
 
 . تجربة الغربة5

 ع  للذذال   لجس ذذس  لذذوى  نوتذذح  ل ذذه  لمظجن ذذرعب  مذذا ق ذذه مذذع وتذذس  رم ن ذذا ب جللظذذ   
  وذرع  ال ن ذذ  ر لملانذاالب ر ذذو  مذا جلذذح مرجذذ   لويذر   اغ ذذ  للذ ظ . ر حنو جذذ  لوذذ ملظ  

قذذ ع  ل ووذذ    لذذنر   عب  نقذذ لر  ق مذذا  ل ر ذذح  الذذو  ب رق مذذا  ذذرلظ  مذذع  ل اننذذا  قذذ نظ  ن
 ن ذذرم قذذو  لمذذا   لذذن ر مذذع  لما ذذث  ر لرس نذذ  ر نقذذ لر   مقذذا ح  لرجذذرسب ر مذذا ا  ل نذذاق 

.  ع  ذذو   لقذذلرن  للذذان ب رساذذرلظ  قذذو (1)ر لالذذرس قذذاوجظر    ذذنظ   لذذك  وذذوجوق غر ممذذظاح
 ال ن ذذ   لس نمذذ ب   رمذذ   ليذذن ا  ذذرح  مذذا ا ف اذذن   لمذذنق ق ظذذا  نو جذذ  ب جللظذذ    واذذرع

غن ذذ   لذذنر   ل ذذس ة لذذع  ذذو   لر  ذذ   لذذوى ف وذذن  ظ   ذذه ن   ذذ ب قظذذو  ) لن  ذذانو(  لذذانو مذذع 
 ل ن   ر ر   ع   ناق ر نهب قتاح" حخل ر قو رو   لمنق  ع  ل   قذو  ذو   للذال ب سرع  ع 

ل قذن و    نر ذه   ذا    لملذ ب رويذ    يذ     ل ان ذ ب خف  تذسن  ع   ووذ   تذ   ار نذه  
قال ن ذ   لوذو  لذانو  (2)سرع  ع  للع  نوماقد  لم   ر  اان  ولي ه ر  ا ن    نوه  لس ن  ح

منظذذذذا ) لن  ذذذذانو( قذذذذو جان ظذذذذا     ذذذذنب ل وذذذذ  م ان ذذذذ   مذذذذا لذذذذانك منظذذذذا قذذذذلن ق  ف ذذذذوح 
 ر فوو ب ر نما  و غن   ن و    اننال فول .

اق  لنرمانوذذ  عب خلذذ ر  ذذر  مذذا قذذلرن )ج ذذن ع(  ال ن ذذ  قظذذر   ذذاس  لذذ     ذذن  فس ذذ 
 لتانح" حخنا غن   قو  ذو   للذال . خنذا غن ذ  رقذو  ل ن ذ  ر ذسال  اوذ   رر قذ  مرجلذ  غ ذن 

                                           
 .43 س نا ر س النا قو  لمظاجن  فمن    "  (1)

 ميسند  نا .ب ر نان 115-114 رنال   س   لمظجنى للك  لولي ب س. لناس  ومال ح  ل   وو"  (2)
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. قن ر )ج ن ع(  ل اننال و  ك  ع وو ع  و  (3)خنظا وجللنو خق ن خ س ة  ر ع و نى ف خلنقهح
ا لوذذهب  لر  ذذ . رلظذذو  و ذذ     ذذ  لذذع لذذال  ئاذذنب غن ذذ  لذذ ر لذذه رجذذرس  ت تذذو خف قذذو م

 (4)ر اح لع  و "
   َ  ننجر  رمع خى وَ  ْحا  ا  وس ة  بجَ ْ  مبنوب    حْ  
رو   غن وه  لن و  ب  لذرس  لذك  يذ س مه  اللذال   لذر  لو  لذوى نئد مو جذن ةب قذ ن س  

 ع   ذذذح لتذذذسال  ذذذو   لو جذذذن قمذذذا  وذذذو ااب  نظذذذ  نقمذذذر   ع  نوتذذذر   لذذذك موذذذورم  لويذذذرن 
ب رجس   ر  نظ  التر  ل  رنر  مسدب رلع ويرن )ج ن ع(  و ب  اح  لنق  ب ر  نما خ ر  ول 

)نل م (" حلتس ا ح  لك ج ن ع خنه   ان  لَسرا   ر  للال ح
رف غنر إو رجس )ج ن ع( ن وه  (1)

غن  اة قو لال  فد  لع  لنر  مولل   الجوسب رل نه ل ر غن  اة لع  و   للال  قت   ذح لذع 
غن ذ  لذع ن وذوب قذإو  مذا وذمل  لوذانو مو لامذاة ووذو ن  خونذو  ن وه   ماةب  و  ترح" حخنا

يذذرووب ر ذذس خنم و وذذو  لا  ذذ  مذذا   ب  ا  ذذ ب موو وذذل ب اان ذذ ب ق لجذذ    ذذانو    ذذانوب 
رووو وذذذذذن نر ذذذذذو نر ذذذذذوب رل نانذذذذذو خ تذذذذذك مجظذذذذذرفة موذذذذذوون ةب م ون ذذذذذاة  المذذذذذ ا ب م جر ذذذذذاة 

 .(2) الو ر ح
لمظجذذن  عب قجللذذر    نذذرع  لذذك  لقذذن ب رلتذذس  مذذن   فغوذذن    لنر ذذو  ذذو ب  نذذ ع   

ب ممذذا جللظذذ   نوجذذرع قذذلن ة مل ذذن ة لذذع  ل ن ذذ   ملذذاع (3) لذذسما   وذذرر   نذذان  ل ن ذذ   لم ن ذذ 
ياسنال لع ن روظ   لملو    لوو و     ل ن  ب لول   اع ح ل ن ع  لك  لر ع  رال وان   قذو 

ر ل ن ذذ   ذذو  لم ذذن   - ت تذذ  رمجذذا  ة  – لقذذلن  لمظجذذنى ا...ر ونو ذذ  للذذك ملنذذك  ل ن ذذ  
ر جح  و   ان   قذلان   قذو  ذو   لمجذاح وم ذح   ذسم  ر  ذا  (4) ف  ن قو  قلان   جم لاةح

  لقلن  لوى ينله  ف وار  لمن ن  افغون   لع  للال .

                                           
 .487 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (3)

 .599 . ع"  (4)

 .180ج ن ع ال ح ج ن ع"   (1)

 .487 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (2)

 .81-80 نان"  س   لمظجن"   (3)

 .129 من  ا  لقمال  " - لقلن  للن و قو  لمظجن (4)
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ر و  )ج ن ع(  لوى ناح مع  لقظنال ر لون  قو  للذال   لجس ذس مذال   نلذه خس ذ  لن ذو  
لذذ   ذذاللرسال  لذذك ل نذذاعب ر ذذاح لنظذذا ر ذذر  تذذ   رجذذه  لمذذاق ئاذذنب اذذح  ذذر ح مذذسال  جنوذذه   

 لو او " حل   ل نان   رملمذووهب رلذو ل نذانو رجمالذه. ا...ر ل نذان   مقذ ل  سرل ذ  ووتاوقظذا 
 لل ذذذذالوب خمذذذذا ل نذذذذانو ق رس ذذذذ   اسنذذذذ  وذذذذ ن   وومذذذذر  قذذذذو جن اوظذذذذا نناذذذذا   فجذذذذن ر رخغذذذذانو 

قالح قذو ن ذر )ج ذن ع( ر مونذهب  وذك  ذاح  ر  و   ان     ل  ل ناع و   خ ن (5) لور  وح
)نل مذذ (" ح خمذذا قذذو  وا ذذا  ج ذذن ع قتذذس لموذذ   نر ذذو خقذذر   ل نذذاعب رقذذا س     ذذذ  و   
 لج ذذح رخن وذذه ا...ر قذذو من ذذرن   ج ذذن ع رمنارماوذذه وذذمل  خن ذذار ل نذذاع روذذمل  ا تذذاع 

ل ن ذذذ ب ر وذذذا  ج ذذذن ع ) لن ذذذو( لذذذ ر وذذذرم ول  ذذذن لذذذع  نذذذ ع جذذذان  رملانذذذاال مذذذع   (1) ل ذذذهح
قالمي  ك  لوى  مك قو مس ن  ) رنقلذ ر(   نوذو لقذنال وذن   ون ذ  لذرسال وذ  ن  ل ن  ظذا 
لانذذس ة  لذذك  لج  ذذنال  لوذذو رلذذس ق ظذذاب  ذذر ن وذذه )ج ذذن ع(  لذذوى لذذا  قذذو مس نذذ  ن ر ذذرن  رقذذو 
ن وذذه ر ل ذذه  نذذ ع  لذذك  لتن ذذ   لوذذو رلذذس ق ظذذاب رلذذرسال  لن ذذو  ع  ذذو إف  من ذذ  )ج ذذن ع( قذذو 

ب ر ذذوالص مذذع (3). رلذذ   ذذ ن )ج ذذن ع(  ن وذذه     إف م وذذاةب ل ذذسقع ق ظذذا(2) ن وذذه لنجذذرا  لذذك 
 غن وه.
رلذذذذع نذذذذو    ل ذذذذس ة  و   لنذذذذا  ع وجن ذذذذ   ل ن ذذذذ  ر لملانذذذذاال  ذذذذس يذذذذتل  نر   لقذذذذالن  

 لمظجنى رجللوه  واواةب مومنس ةب مناس اة  انو اا  فنوان    لك سنجذ    لر  ذ  ل ذو فو ذرع 
 غن    لنظ .

 للناين   انم"رمع   
"  و و نذك قذلن ق  لمظجذن  ذالن ر  فنوذان  ب ر نيذ  االهتمام باانفس  االفاااف   . خ

. رمذذع  ل ن ذذ  (4)  ومذذامظ  للذذك    لوظذذا رلذذع  نظظذذا ر وذذن ن ا رالرس ذذا رليذذ انظا

                                           
 .520ل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  لمجمرل   ل ام (5)

 .225 ل ن اح"  (1)

 .81 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع  لملن  "  (2)

 .83 نان" خس   لمظجن"  (3)
 .215ب ر ن    لوجس س  لقلنى قو  لمظجن   ع  لنان   ر لو    " 127-126 نان" قلن ق  لن      لتلم  " (4)
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ر  ذذو   (6) ظومذذرع  ذذالن ر  لاالذذسال  لوذذو  ذذاح  ظذذا  قو ذذرع (5) ع  ذذح  لمذذاق  لن   ذذ 
 .(7) ظا   ع و نا

" مذذع  فق ذذان  لوذذو ن رس  قذذلن ق  لمظجذذن رمذذمنر ا قذذلن  ب غال بانثفائ ااا االفشاا .  
ق ذذنال  ل نان ذذ   لوذذو  اظذذن ق ظذذا  لونذذا ر قذذو  لذذن ر  فنوذذان    الونذذا ر  ذذ ع  لا ذذن 
ر لقن ر لجماح ر لت ي ر ل  اال ر لمر ... ر  وار قذلن ق  لمظجذن  ظذود  ل  ذنال ر ذو  

لتظذذ  للذذك  لميذذ ن  لمذذلل   لذذوى  لونذذا ر  ل ذذر قذذلرن    لذذو    لذذن ر ر جوذذس  
 نوا   لن ر  فنوان  . ر ود  ل  نال للك مذا ق ظذا مذع  ذس  للتذ    لنر  ذ   لوذو ج ذح 
لل ظا  لفق  لقلن ق قو   نوظ   لمقن   ب  ف  نظذا مذع جانذ  ئاذن  ذس خ ذن  قذلن   

. ر ذذارح (1) الممذذام ع  لجس ذذسال  لوذذو وتذذر  للذذك ولمذذ   وذذن ن  لذذن ر رملذذانو  ل  ذذاال
ظجن ذذذرع  لتمذذذاق للذذذك  ل نان ذذذ ب ق رجذذذسر  ) ل ذذذا ( رجللذذذرد م ا ذذذ   لم  ذذذ ب رولذذذ   لم

 لم ارلذذ   انذذ  للذذوالص مذذع  لمر مذذلا  ر لقذذن ن  ر لوتال ذذسب رل ذذع  لذذس ع قذذو  ر ذذه 
 .(2) لمو  و  اع  م ح لظ  التاة ور اة قو  ل ا ب رقو  لم   

 
 
 
 
 
 

                                           
ب ر لقذلن  للن ذو 542ب ر لمجمرلذ   ل املذ  لملل ذا  ج ذن ع ال ذح ج ذن ع" 128لتلم  "  نان" قلن ق  لن       (5)

 .16ب ر مر  لج رعب م اان ح نل م " 65قو  لمظجن" 

 .38-36 نان" قو  لن ر ر للتح ل وو    فغن   ر فوو ب س. م مرس  او "  (6)

 .128 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (7)

سن وذ  قذو  -ب ر فس   للن ذو  ل ذس   215س  لقلنى قو  لمظجن   ع  لنان ذ  ر لو   ذ "  نان"  ن    لوجس  (1)
 .223قلند رن ندب وال   ل مس نو رقان  مي  ك" 

-56ب ر لقذذلن  للن ذذو قذذو  لمظجذذن" 56ر  55ر  41 من  ذذا  لقذذمال  " – ناذذن"  لقذذلن  للن ذذو قذذو  لمظجذذن  (2)
 .70ب ر 66-64ب ر 61
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 مستويات مفهوم حداثة الشعر عند شعراء المهجر

 مفهوم الحداثة في المستوى اللغوي.1

رقذذو مجذذاح  س  ذذ  ل ذذ   لقذذلنب  الذذ  قذذلن ق  لن   ذذ   ذذسلروظ   ل س  ر ذذ ب  مذذنرنال  
قوي  لمجاح    ن ة للقلن ق  اوولماح  لل ذ   لموسا رلذ  ر ف ولذاس مذا  م ذع لذع  لل ذ   لمرنر ذ  

س لل ظذذا  لذذك  لريذذرح فلوتذذاس    انظذذا ف و وذذرى إف للذذك نمذذر   امروذذ   ف  ذذلسى  فلومذذا
  لك خس  لينى مبر    للو رن  ل  اوو  للا  قو  فنواع رق ما  رله.

ر ذذاع ) مذذ ع  لن  ذذانو( مذذع  ر نذذح  لنتذذاس  للذذن   لذذو ع  ذذانر  للذذك  لوتلذذن ر لو ج ذذح  
. قومنس للك  لل    لتس مذ ب رنلذك (1) لوى  و   للك  لل    لقلن   قو  ر نح  لتنع  للقن ع

 لملايذذذن ع لذذذه وتل ذذذس     لمذذذك لليذذذ    لتس مذذذ ب قتذذذاح" حلذذذ ر قذذذو  للذذذال  للذذذك  لقذذذلن ق 
 للن وب ف قو  للن   رف قو ورن  ب رف قو مينب ل   للقلن جس سال   جملظا خى  م ان ظا 
رملان ظاب   وال  ظا رقنرنظاب   غن مظا رمياسن ر  ظا. قإن  ف وجس   ع  لقلن ق  للن    ع 

قذذذالن مذذذع   تذذذا   لقذذذلن ق   رنر  ذذذ ع قذذذو ن ذذذا ظ   لن  ذذذ ب   ر  لميذذذن  ع خر  لوذذذرن  ع
. قالن  انو  ترله  و    ال   الوجس س  لقامح (2) فجومالو ر لرجس نوب ر ل   لو ر لنر وح

قو لناين  ل ناق  ل نو جم لظاب ر  س ا  لقذالن لنذسد لذ ر  النوذج للذك منذر ح  ف ذسم عب 
ل ذذ   لليذذن    لمناوذذ   للممذذمرع  لليذذنىب ر ذذس ر نمذذا   س لذذه  ذذان  للذذك و ذذنسد  ااو ذذاند  ل

                                           
 .128ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  نان"  فوجا ا  ر  (1)

 .237 ل   للن  ب  م ع  لن  انو"  (2)
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ر ع – قان ) لن  انو(  لذك  لل ذ   لليذن   قذو  لقذلن قتذاح" حرمذع  لوجس ذس خع   ذرع   اننذا 
 ن  ذذاة مذذع   اونذذا  لر  ل ذذ ب لذذه يذذل  نا مذذ     ر لنذذا رلاس ونذذا ب رممذذ و  -اذذو مذذع  لوذذ ن

س  قذو  لذنر   للذا  رقذو  لول  ذن لنذهب . ر لنغ ذ   مر   ذ   لوتذ(3)لنر نا  فجومال   ر لر ن ذ ح
 ر م   جل   قو  ود   ن ق رخم الظا.

 ع سلذذرال ) لن  ذذذانو( لوجس ذذذس  لل ذذذ  ف ولنذذذو خنذذه  ذذذنقر  لل ذذذ   لتس مذذذ    جملظذذذا خر  
 نقر  لر  لولذا  ن  لم لرقذ ب ر نمذا ح  ذ  مذا قذو  لوجس ذس يذ    لناذن ا...ر لنذنم  ل  ذاال 

 عب قاف ا ذذذذ   ظذذذذا  و ةب ووذذذذورج  خوذذذذلر اة  ر مذذذذه  لجذذذذوق ر ذذذذس   س س  خوذذذذ ا اة رلذذذذ  وذذذذ سس وذذذذن
ر فوذلر   لذوى  قذان  ل ذه ) لن  ذانو(  ذر  وذلر  ليذنى  وناوذ   (1)ر ف جا  ر ليذن   ح

م  و رن  ل  االب ر ر  ولر   لومذس للذك  لملنذك  لذس الو    ذن مذع  لومذاسد للذك  لملنذك 
مراد ف  ذذذالملنك  لذذذوى  اظذذذن قذذذو  لمو ذذذاسن  لذذذك  لذذذو ع رمذذذع  لل ذذذا ن وذذذه قذذذذح رال  لقذذذلن روذذذ

. (2) ف ذذن  ر ل ذذو   ذذح قذذو  لملذذانو  لس ال ذذ   لوذذو وقذذ ن  ل ظذذا رولمذذي لنظذذا  ل ذذانال رج ذذ الح
قالن  انو  م   لملنك  لس الو مل ان ة ل س     لل ذ   لقذلن  . ر ذول    ذرع م ظرمذه ل س  ذ  

 ر ذ   ن نذ    س  ذ  )ر لذ   لل   م ظرماة ر  ل اةب  و ن قو ن ذ   لليذن  ل ذس  ب ر س  وذه  لل
ر وماع(  لل ر  ب  لوى جلح مع ل    لقلنب ل    ناالب س متن    ب ونيظن ق ظا ل ذ   م ن ذ  
 للام  ح  نرال مع  لمجا  ر اوواس   منل  فل اا م لرق  ر وتس   موجسس لي   ا ا   ب خر 

  موذذوظونال نر  ذذ  خر وجمذذ  غ ذذن لذذاسى  فيذذر  . قلذذس   لوجذذانر قذذو  لل ذذ   ذذنج  لنذذه ن مذذ
. ر ظذو   يذ ي )ر ومذاع( (3)غ ن لا ن ب قل    لقالن  و ل    نواع  اا   نق تذه رنس مذهح

 لمنجذذذ      ذذذن وذذذ   ن ة قذذذو  س  وذذذه  لقذذذلن  ب ر ل ذذذانال خاذذذنم  يذذذ ي  وذذذواود  لذذذوى  ذذذس د  لذذذك 
  لو   ن قو  لق ح ر لم ورم للتي سال  ل س   .

                                           
 .57-56خس  رقع"  (3)

 .55خس  رقع"  (1)

 .272قون   مع لظس  لي اب  م ع  لن  انو"  (2)

 .206قالن خي حب ج مر مللن"  –ر ل  ر وماع  (3)
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وذه  لاايذ   لوذو  ن يذل     ذن ة لذع  ما )ج ن ع( ق س  وه  ل ت تذ  وذ وو مذع  ذا  ل  
ب  لوذذو (5). ر للذذع )ج ذذن ع(  ن يذذاله لنظذذاب  متالوذذه )ل ذذ  ل ذذو   رلذذو ل وذذو((4)ل ذذ   ف ذذسم ع

جاق ق ظا" حل   مع  لل    للن    ما قنو ب رلو منظا ما  ر ق   ق انى رلذر   و . ل ذ  منظذا 
هب ر ي ر  ل ه  لونو ذ  رف   ل ذه.  فل اا رونو  ظاب رلو منظا ما ورمئ إل ه  فل اا رف ولمو

ا...ر ل   منظا  ر لذس ا  ليذانم ب ر ر ن نظذا  ل ا وذ   لم ذسسالب رلذو منظذا ن مذ  خ ذراح نناوظذا 
رن ن وظا ر ن ن وظا إلذك مذا وقذ ه ننذ  قذو  ل  ذن رن ذنال قذو  لم ذح ر ذن ن ة قذو  ل اوذ . ا...ر ل ذ  

 ذذذ لظ  ر لذذذس   مذذذع  لممذذذجن ع  منظذذذا مذذذا  الذذذه وذذذ  ر ه رخ ذذذر   وذذذرس ر  ذذذع لت ذذذح رمذذذع جذذذاق
 لممل عب رلو منظا مذا وترلذه     ل  لظذاب ر لم ذ  لنق توذهب ر لمول ذس لوذ  ن  ل لذه. ل ذ  منظذا 
 ل ي ي سرع  لن    ر ل ل   سرع  لم ووح رلو منظا ما  ومومه  لموور   ر له قي يب رمذا 

. قج ن ع ما   ل ذ  (1)  ص  ه  لمورج  ر له  ل   رما  ل    ه  لم ارو ر له قي ي ر ل  ح
 رمهب مومنس ة للك  ر لس ا  لوو ول س لظذا   س ذاق ر لقذلن ق منذو  ج ذاح ب راايذ   و  لنقنذا 

. ر ذول  (2) نه حم ارو  ظاجر  لوجس س ر لو نسب  اجر  ع   وسا  لا    ن لن و قذو ر وذهح
 .خ ك  للجرق  لك  ر لس ا  ليانم ب ر لك  فوال    ل  ان    للن     لتس م 

رل ذذذع مذذذا  ل ذذذس ح  لذذذوى  تون ذذذه )ج ذذذن ع( لرمذذذاة لذذذع ل ذذذ   ل يذذذا   ر لج  لذذذ ب ل ذذذ   
لتذذس  ذاح" حل ذذ  منظذذا  لتذر م ر ر لملجمذذا  ر لم ذذرف ب  ا لتذر م ر ر لملجمذذا   لوذو نقمذذظا

رلو منظا ما غن لوه   وع ر  اوه  لو  نال مع  و  م لر  م نرر ووس رله خلون   لنار قو 
قج ذن ع  توذن  خع و ذح  للظجذ   لموس رلذ  م ذح  ل يذ ك  لتس مذ ب  نظذا  (3) قن  ظ  ر    نظ ح

 .(4)ل   ملا   لنار ر لمجوم ب ر ن  ا  و    ن  مع غ ن ا  لك ق ن   م 

                                           
 .79 نان" متسم  للقلن  للن و"  (4)

 .132واة"  نان" ج ن ع   اة رم  (5)
 ب ر نان ميسند  نا .133-132ج ن ع   اة رم واة"  (1)

 .80متسم  للقلن  للن و"  (2)

 ب ر نان ميسند  نا .132ج ن ع   اة رم واة"  (3)

 .136 نان" ج ن ع   اة رم واة"  (4)
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ب  قذان  لذك 1923لذا   (5)رقو متاح  و ذه )ج ذن ع(  لنذر ع )موذوت ح  لل ذ   للن  ذ ( 
 ذن   )ج ذن ع( و ذرن  لل ذ   و  ذن روتذس   للظج   لموس رلذ  ر  ن ذا قذو و ذرن  لل ذ  روتذسمظا. ر 

 إلنواعب قالل    ما  ن  ا حماظن مع ماا ن  ف و ان قذو مجمذرا   مذ ب خر و وظذا  للامذ ب 
قذذذإو   جلذذذ   ذذذرال  ف و ذذذان ور  ذذذ   لل ذذذ  لذذذع موذذذ ن اب رقذذذو  لر ذذذر   لوتظتذذذن رقذذذو  لوتظتذذذن 

 انا  و قذو   مذ  لذ   س قذ   لمر  ر فنس ان . ا...ر رما  ود  لترال  لوو نسلر ا  ترال  ف و
 لذذك  فمذذا . ا...ر ق ذذو  لجا ل ذذ   ذذاع  لقذذالن  و  اذذ   ع  للذذن   ذذانر  قذذو  الذذ   لو  اذذ ب 
ر ذذذاع  نمذذذر ر ومذذذساس خ ذذذا   لمامذذذنم ع  ع  للذذذن   ذذذانر  قذذذو  الذذذ   لنمذذذر ر لومذذذساسب ر ذذذاع 

. راذذذح  لقذذذالن  وذذذسن  ر ويذذذالس ر ولذذذرع ق اظذذذن ئنذذذاة    لوذذذر ب رئرنذذذ      ذذذ   ب  وقذذذل ا
ب  وذذذك ن رس  لنلذذذار  ذذذراال  ف و ذذذان قذذذو  لل ذذذ   للن  ذذذ  قنامذذذ  ر نرمظذذذا و ذذذرح  ر اذذذنم   ل ذذذوا

رل ر  سحا مذع  ذو   لتذرح للذك  لنغ ذ  قذو مر   ذ   لوتذس  قذو  لذنر   (1) لقلن ق  لك ناام عح
  للا  رقو  لول  ن لنه.

 ذذو   ذذسح قج ذذن ع  ذذنم  ع  لل ذذ   ذذس  يذذا ظا  لجمذذرسب ر ذذو   ع قذذو سرن  فجوذذن نب ر  
للذذذك مروظذذذاب ر مروظذذذا ومذذذر  يذذذ    فسم ذذذ  مذذذع  فنوذذذاعب ر ل ذذذس ح  مذذذا  ذذذنم )ج ذذذن ع( ح ع 
 لل ا  وو   م ح  ح قوق ئان ونا   تاق  فنو ب رقو  للظجا   للام    لقوق  ل   ن مع 
  نوذذذ   لذذذوى وذذذ  تك  ناذذذه   ذذذن   لذذذك ق ذذذن   مذذذ  رخسنذذذك  لذذذك من مذذذو و وظذذذا  للامذذذ . ا...ر 

 لمذذر ح ر ل جذذح ر ) للوا ذذا( ر) لملنذذك( مذذع  ل نا ذذا   لموذذوجسال ر فوذذولان   رلنذذسى خع قذذو 
 لموومل   ر لولا  ن  لنق ت   لموون    ما لر رملناد  جان  ولذ   لتيذانس  لمنارمذ   ل ذ  
قي   ب ر لوو ومأل جن نسنا رمجووناب ل ان    ا ذ  مذع  لن ذا  ع  تذن  ن   ذ  مذع  ل  ذ ب 

رخما   (2) يا   لموننما    ال  مجمرل  مع  لج    لم نا  ح ر  ون  مع  لي ا ا  لن 
 انوة" حرل وذ   للظجذا   للام ذ  قذو ميذن روذرن ا ر للذن   خ لذس لذع ل ذ   لملذنى ر لمون ذو 
مذذع لظجذذ  ) لظمذذج(  ف  ال ذذ  لذذع ل ذذ  خرق ذذسى رقنج ذذح. قذذإو  مذذا اظذذن قذذو  لقذذن   فسنذذك 

                                           
 .564-554 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (5)

 .554 ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  لمجمرل   ل امل  لملل  (1)

 .559-558 . ع"  (2)
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لذذذ   ذذذود  لذذذك ل ذذذ  قيذذذ كح لاذذذ   ررمذذذ   وا ذذذاة لا مذذذاة قذذذو   ذذذسم ولذذذ   للظجذذذا  و را
(3) .

 للظج   لموس رل   و ة  و  ل س ح  فنو  لل  اال  ل امنال  ما  ن  ا )ج ن ع(ب   لماة خنظذا  ذو 
. رلذذ   مذذان  مذذع (4)حميذذسن مذذا نذذسلرد قيذذ  اة مذذع  ل ذذو  رمن ذذ  مذذا نلذذساد  ل  ذذاة مذذع  ل  ذذاعح

غ ذذن     ذذ . رلمذذا  وذذواس   وذذواس   لذذسس مذذع  لولذذا  ن  للاس ذذ  إو  رجذذس ا مونمذذ  لل ذذنر ر 
 لم  )و م (  ذسح ) وذو  ( لذا  لل ذه  لنتذاس ولذ ب قذس ق  )نل مذ ( مذع رجظذ  ناذن  لن   ذ  
 لتلم  ب قنخم  نه ف مذان   ى قذالن خع  قذو   لمذ  مذع  ل لمذا  ر وذواسمظا قذو  يذانسد 
اب للك  وار  نظا جس سالب ر جذ  خف  وذو ن  منذه ولذ  مذا س    نذه رجذس مذنرنال فوذولمالظ

ف   ذذ  جذذا  لل ذذسر خع   و ذذنر   لمذذا   لل ذذ ب ر اذذونا ا ن ذذع لذذنظ   ذذر ح  ذذود  لوذذن عب  ر  
 .(1)رنن ن للك قاص نلنقه  وولماله  لر  لولا  ن  لجس سال

رل     م   ود  و ن ع ا اح  لقالنب ر لرو ل   لر  ذسال  ذو  لقذالن ن وذه.  تذرح  
 ذذاق  لل ذذ   ذذو قذذو  لذذ   لقذذالن رللذذك )ج ذذن ع(" حإع ا ذذن  لروذذانح  ذذح  لروذذ ل   لر  ذذسال إل 

ق و ه ر  ع خيا ل ب قالقالن  ر  لرو     ع  رال  ف و ان ر ل قنب ر ر  لوذل   لذوى  نتذح 
مذا   س ذذه لذال   لذذن ر إلذك لذذال   ل  ذ ب رمذذا  تذنند لذذال   ل  ذن  لذذك لذال   ل  ذذا ر لوذذسر ع. 

. رمذع  نذا  وم ذح  ف ذس ا (2)ح لقالن   ر  لل   رخمظا. ا...ر ر لمتلس ناوج   نظا ر اقن   ن ا
. قالقالن اال   لل   مع اوح (3) يرنوه  للل اب قو  لقالنب فنه  انر  لل   ر امنظا

 نانوه  لموتسم . رمووت ح  لل    للن    روتسمظا مر ح  لك ل تن    لقالن.
 وذذك رقاوذذه  1920 ذذ   اوذذان  لل ذذ   فن ل   ذذ  ل وا ذذ  ملل اوذذهب ر ذذاع ولذذ  منذذو لذذا   
. ر ر  نم  نه   س   س    وتسم   قو ل    لن ن ر لقلنب ق ترح" حإع لو خولر و (4)1931

 لاذذاصب  الل ذذ   فن ل   ذذ . ل نذذو لذذع  وم ذذع  ذذ  مذذع و   ذذن  لل ذذ   فن ل   ذذ   القذذ ح  لذذوى 

                                           
 .559 .ع"  (3)

 .558 .ع "  (4)

 .99-97 نان"  ل ن اح"  (1)

 .560 لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (2)

 .206 نان" يسم   ل س    "  (3)

 .29 نان" متسم  نل م " للمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (4)
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غ ن   ذه  لل ذ   للن  ذ . ق ذو  للن  ذ  التذ  ل ذ  جس ذسال س اذح ل ذ   س مذ   انذ   ذس ريذل  
ماح. ل    وسا م نس   جس سال  ال   ب  ح ولا  ن جس سال ر وولماف  جس سال  س ة  ال اة مع  ل 
. ر ل ا    نم  ع )ج ن ع( م   قو  رلهب  نه  وو اا  ع  ال   ولر اة  (5)للناين  لل  ح

جس س ةب ج ن ن اةب قو  لل  ب ر ر  ولر   لنم   لق ا ب  لوى  ل و للنار  ون ن  ل رع  ما 
 وسا  ولر   لن ن  لقلنى قو  للن    ر ر  ولر     ذن وتذسماة مذع رلا ا قو مم ندب  ما  

 .(1) ولر   لن ن  لوتن نىب رللله و  ن  اولر  )ن وقه(  فلمانو قو )  و  و ل   ن سق (
رلل ه قالقالن  لمظجنى  لر لو لظود  لنغ   قو  لمر     يان  نم  نه  و  ل  و ذع  

لنذذذهب قذذذإع  ذذذو   ذذذسح للذذذك   ذذذوع  لت مذذذ   ل ن ذذذ   لل ذذذ   ن  ذذذ  مذذذع نر   لمر ذذذ   لذذذوى ول ذذذن 
. ريان  وجار   لنم   لم لر  ر لمو ر   لك نم  جس س مو وي رموتذس ب قذن   ع (2)للقلن

 ور قذذ   ذذو   لذذنم   لموتذذس  ر لجس ذذس مذذ   وذذلر   لقذذالن  لقايذذوب  وذذك  و    ذذك   ذذس ما 
نوذذذو     ع نتذذذرح  ع . ر ظذذو  (3)للذذك   اذذذن  ذذاع  لو ذذذار  ر ذذذاع  لونذذاقن ر نلذذذسم   لنرلذذذ 

)ج ن ع( ر ا  ل س     لل   م لما رلا ا  ل ن ب قالو رح قذو  لل ذ   لذوى   س ذه )ج ذن ع(  ذر 
. ر قذذذان (4)قذذذ  ه  ذذذالو رح  لذذذوى   س ذذذه ) ذذذرلنس ( ر)رنس رن ( قذذذو ل ذذذ    س   فن ل ذذذ ى

و ذع  )ج ن ع(  لك  و   لو رح  لل رىب لنسما  و  نوال   لك )مانى  او ح(  اح ق ظا" حل 
 ل ن ت   لتس م  ول ن لع  ق انو  لجس سال. ر  و   ن  خلمح س نماة للك ما  ن  ذو خع  ل اذن 
لنظذذا. رلذذ    ويذذن للذذك يذذ اغ   ل ذذاا جس ذذسالب  ذذح  ع   تالذذاوو رمروذذ تاى  انذذ  جس ذذسالب 

. (5)ر قذذذ اح  لوذذذ ل    لظذذذا  انذذذ  جس ذذذسالب ر ذذذاع للذذذوا خع خجذذذس  قذذذ افة جس ذذذسال  ن ق جس ذذذسالح
قج ن ع  وو اا  ع   رح  لل    لك و ا     ن وتسماة مذع اذوح وجن وذه  لل ر ذ ب ر نذه  لذو 

                                           
 .33 مر ق جس سال للك ج ن ع"  (5)

 .67 نان" خس   لمظجن"  (1)

 .72 نان"  ن    لوجس س  لقلنى قو  لمظجن"  (2)

 .278 نان" نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو  فس   للن و  ل س  ..."  (3)

 .222 نان"  مر ق جس سال للك ج ن ع"  (4)

 .321 .ع"  (5)
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خ م    ع و رع ل وه م نرو  ر و   ب روسح  ح ل ا  منظا للك ملنا ا ر تذرالب رووذن  لذسم 
 .(6) لمولتو نن ناة لو اة 

 وذذ    ر لذذسب  م ننذذا  ع نتذذرح ر جذذنخال  ع )ج ذذن ع(  ذذر  رح مذذع قذذ   س  ذذ   لل ذذ   ل 
ر لجم ل  قو  لول  ن  لقلنى  لمل ن لع ا ا ا  لن رب ر وو اا  ع  لنمظا  اولر  مملرق 
 اليرنب  وذلر  نرمانوذو   ذرح  لمجذنس    لذك ملمروذا . ر انذ   وا اوذه  لقذلن   وم ذح 

 قو اة جس س ة قو ل    لقلن  للن و  ل س  .
 س ذذذس قذذذو متالوذذذه )نت ذذذ  ر للذذذع )نل مذذذ ( ومذذذنسد للذذذك  لل ذذذ   لتس مذذذ ب رللذذذك رجذذذه  لو 

ب  لوو ي  ق ظا غم ه للك م اسا  فس   لو ع    نرع مع  لر ر     اااة (1) لم اسا(
للك  ر لس  لل    لتس م . قظر  ذنم  ع ح فنوذاع خرجذس  لل ذ  رلذ  ورجذس  لل ذ   فنوذاع. قظذو 

و  ذسد رلذ ر و  ا  ه ف  ر  ظذاب روو  ذن  و  اذن خ ذر ند رف  و  ذن  و  ذن خ ر ن ذا.  ذو ئلذ  قذ
 ر ئل  قو  س ا. خمذا مذ اسا   س  ق ل وذرع  ذود    ذ  ر جللذرع   س ذ ب خر مذا  سلرنذه 

قنل مذذذ   لذذذنر  ليذذذن ا  ذذذ ع  لمجذذذسس ع  (2) س  ذذذاةب ئلذذذ  قذذذو  ذذذس  لل ذذذ   و  ذذذ   ظذذذا رف     ظذذذاح
ر لم اقا ع  لو ع   ل ب لل ظ  ) لم اسا(ب ر لو ع   رلرع   ع  لل   ر لنمرب ر جللرع مذع 

 وا ذ  خس ال   ذذس  لل ذذ . رمقذذ لوظ   ذذو خع  ل  ذذاال ووتذس  روو ذذرن ر ذذ   ذذا رع قذذو سرن  لجمذذرس  ل
ب (3)ر لوتل سب ر لل ذ   لوذو  تسوذظا  ذلفق  لمذ اسا مذا و إف نمذر  ف   مذ  لظذا قذو  ذس و وظذا

روذذذ وو   م وظذذذا مذذذع  ذذذا   نظذذذا  س ال   س ب ر ذذذو  لروذذذ ل   لوذذذو  روذذذا وظا نيذذذرن  فق ذذذان 
 .(4)ن  ر للر     ل ق

ر ذذذذن   )نل مذذذذ (  ذذذذ ع  لل ذذذذ  روتذذذذس   ل  ذذذذاال مل ذذذذن ة لذذذذع نغ وذذذذه قذذذذو   ذذذذس    لمر   ذذذذ   
 لم لر ذذذ ب ق تذذذرح" ح ع  لل ذذذ   لوذذذو  ذذذو ماظذذذن مذذذع ماذذذا ن  ل  ذذذاال ف وامذذذ  إفا لتذذذر ن ع 
 ل  ذذاال. قظذذو ونوتذذو  لمناوذذ  رو ذذو ا مذذع  لمناوذذ   ا نوذذ  قذذو  ذذحا  الذذ  مذذع  افوظذذا. 

                                           
 .77 نان" خس   لمظجن"  (6)

 .106-90ان"  ل ن اح"  ن (1)

 .93 .ع"  (2)

 .106-104 نان"  .ع"  (3)

 .105 نان"  .ع "  (4)



 الفصل الثاني   مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء املهجر

 94 

ل ا وذذ    غيذذاع امذذن ق رخرن  ظذذا  لم وذذ   ذذ رن     اذذ . ر ذذ ع ف ر القذذجنال و ذذسح خغيذذانظا  
  تذذذك لظذذذا قذذذو ون وظذذذا مذذذع غذذذو ق ومذذذر    نرلظذذذا رجذذذورن ا. رلذذذر وجمظذذذن   ذذذح  ل قذذذن   لمذذذا 
 وذذو ال  إنجذذاا  ل  ذذاال إل ظذذا.   ذذو  ماوذذ   ل ا ل ذذ  ر  قذذرن   ر ل  ن ت ذذ  ر لميذذن   ر   ذذن 

 - ل يذذ ك-مذذا  ل ذذس ح لذذع  لل ذذ   لتس مذذ  . رنل مذذ  م ذذ  قذذو  ومذذه  ذذو ب رل ذذع (5)وذذر  اح
 لوو  ول س لظا  لفق  لم اساا  م  )نل م (  س وة لع  لل    ل ي ك قو نخى مووتح قو 
 لل  ب قنن د  ومنك  ع و او  ل ي ك لسس ة مع  ر لس ا مذع  للام ذ ب قظذر  تذرح" حلوذ  مذع 

نمتذذ . رل ننذذو   ذذذرح"  لتذذانل ع  و وذذ    ل يذذ ك  لذذك  ذذس  ع ويذذذ ي مذذن اة مذذع  للام ذذ   لم
 ال    ل ي ك و او  لر  لتر لس لع  للام  . قظذو لذر قللذ  ولذ  فوذو ن  لذع  ل   ذن 
مع  لتر لس  لوو ما  ن   وومو   ظا ج وة  لس ج ذح. رمذا و غ ذن خر  ن  ت لذ  رن وظذا لذع 
 لمامو رقا  ر   ن لظا مع  ماعب ر س  قن   لك  لذر منظذاب ر نذه لمذع  لا ذح  ل ذاس  

ظذذح  لم  ذذ   ع نن ذذن للذذك  للام ذذ  ل تن ذذ  ووذذومس ا مذذع   ر ذذ   لقذذلر   لنا تذذ   ظذذا ر لج
.  ع   ون  ذذه  (1) ولذذ   لوذذو  وذذومسوظا  ل يذذ ك ق مذذا ممذذك مذذع   ر ذذ   لت انذذح  لنا تذذ   ظذذاح

ق  ه  ا ون   لم س   )ج ن ع( قو  لوق  للظج   لموس رلذ  ر ع و ذح م ذح  لل ذ   لمرنر ذ  ب 
 ومذه  ذو  مذا ر إف  من ذ  لذع وو تذ ب  ع  ل يذ ك  وذ نال  ر لذس ا  ل نه للك لل  وذا   ع

 لاايذذ ب رلذذع ووذذو     ع ونذذ ح مذذع  نجظذذا  للذذاجو  لذذك  لقذذانا ر ذذس    لقذذل . ر لوذذن  
)نل م (  يلر    و   فمنب ق ترح" حرن ع لر و  ينا ل تن    لل    للام    وجنس م لذ ب 

فن ل   ذ   لوذو  ذو قذو  ذود    ذا     ذن  لل ذا  لرجسنا ا   ن  ما و رع مذع ل تن ذ   لل ذ   
 س  وو ن  لع  فلن   قو  ر ان  فوماق  - فن ل    –  ر   رخرولظا  نوقان ة . قاللام   

ر فقلاحب ا...ر رقذو  وذو ال   للامذ   ع وو ذا    ذح  لو ذا    ذسرع  ذود  لقذلرو    لل ر ذ . 
نظذذاب قذذو منسر ذذ  لل وظذذا مذذع  لو ذذرن ولذذ  فع  للامذذ  جمالذذ    ذذ  وو ذذرن مذذ  و ذذرن    ما

 و رن اب قو   ع  ع  ل ي ك ولانس نامرر  لو رن فنظا ل     ر   ن  ر  لع  فنر منو 
. )نل مذذ (  و ة (2)منذذا   لوذذن ع ق يذذ  ر  قذذو مذذ مع مذذع مجذذان ال  ل مذذاع رمتومذذ ا     ذذر حح

                                           
 .96 .ع"  (5)

 ب ر نان ميسند  نا .45-44 لمسنو   لر  ل   قو  لنتس  للن و  ل س  ب  نا ل رس"  (1)

 ب ر نان ميسند  نا . 45 .ع"  (2)
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) للام ذ (ب رقذو )غن الذه( مع  لنتذاس ر لقذلن ق  لذو ع نذاسر   إ ا ذ   وذولماح  للظجذ   لموس رلذ  
ب ن قمذذذاة  لتذذذامرر  للن ذذذو (3)  اذذذ  سلروذذذه ولذذذ  لنذذذسما س قذذذ  لذذذع ج ذذذن ع قذذذو  رلذذذه )و مذذذ (

  لمرنر .
رممذا  ن  ذو  ع نقذذ ن  ل ذه قذو موذذ ل  و ذرن  لل ذ  مذذع  ذاح  لذك  اذذنب  ذر  ع  ذذود  

ا  ذو  لمظم  ف وتوين للك ل تن    ل او   ر  لقذالن  ر  وذك  ل ووذ   ر لمو لمذ عب ر نمذ
لمل ذذ  قذذامل  وا لذذ  للو ذذرن  للذذا   ف ويذذاسى ر لو اوذذو ر لللمذذو ر فجومذذالوب رفقذذ   ع 
 و   لو رن ر لوتذس   ذر    ذح  وتذس   لل ذ  رو رن ذا ا ذرال  لذك  فمذا  رمر   ذ   ذر ن ع  ل  ذاال 

 ر ل مانال. ر ود  للمل    لقامل   اع )نل م ( ر مولد مع  لمجسس ع   ملرع  مظا.
 ذذ ع )نل مذ (  ليذذن ا  لتذان   ذذ ع  لمجذسس ع ر لمتلذذس ع لذنر لنذذا ق ذذنو ع ر جذح  ع   

مظمو ع ب  ترله" حقو   س   للن و  ل ر  ق نواع وويانلاع" ق ذنال و يذن غا ذ    س  قذو 
 لل ذذ . رق ذذنال و يذذن غا ذذ   لل ذذ  قذذو   س . رجلذذوا خع نت ذذ   لاذذو   ذذو   س  ن وذذه خر 

ع لذذذألس  مذذذع  يذذذس إف خع   ذذذرع ملنمذذذاة ل ر ذذذاة  لتيذذذس منذذذه. قذذذورر  ل  ذذذنال   رلذذذك ف ذذذنر 
 لنمذذذرع ق ذذذه للذذذك  لتذذذاند  ذذذح مذذذا رلذذذرد مذذذع يذذذن   لل ذذذ  رن ر ذذذاب ر  انظذذذا رلنرمذذذظاب 
ر ر لذذس ا رجر   وظذذاب رمونا مذذاوظا رمون سقاوظذذاب ر  مظذذا رخم الظذذا. ققذذالن   مذذع إو  ناذذ  لذذ  

مذا  قذ ح قظمذه إف للذك   احا  و ل ح رل   ولسا  لنرى  لر  ذس. رلذ   اوذن مذع  لم ذنس   غ ذن
    ترح" حخما  نيان  ل  ذنال  ل ان ذ   لذو ع  (1) لو ع  مر    اوظ  قو سنر  لل   سرع ور  اح

  ينرع غا    لل   قو  فس  قظ   نانرع   ح  ح قوق إلك ما   حب رمع    إلذك   ذ  
  ذذح.  نظذذ   ذذنرع قذذو   س  ملذذنر خق ذذان رلر  ذذ ب ملذذنر ن ذذرر  وااوذذ  ووذذ ن مذذا 

ا ظا مع لر مح  لرجرسب ر لر      ون ن خر ونا  ن ما   ل  اال ق ظاب ف ملنر  ر لذس  نو
ينق   رن ر  ب ر قذا  ح لنرمذ     ان ذ . قذال  نب قذو س ذنظ ب خ ذ  مذع ل ذ   لم  ذن.  نذه 
ياسن مذع   ذن  لرجذرس  لذوى ل وذ    نر ر ذح مذا لل ظذا مذع  لقذلر  وذرم   ذنال منذه. 

ر موسا ن رو ا قذو وولذسم  وذماة يذ  ن ة مذع  ل قذن   .  ذح مظمذا  خما  لل   قمظما  وو  ن ا ظا
لذذ  متامظذذا ف ووجذذار   رنظذذا ل اوذذاة لل  ذذن. رخ  ذذن مذذا  نوجذذك منظذذا خع و ذذرع ل اوذذاة جمذذ وة. 

                                           
 .99-97 نان"  ل ن اح"  (3)

 .100-99 ل ن اح"  (1)
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غ ن خنظا  ع ل  و ع ورم خوماح  ال   للذك ق ذن جل ذح قتذس و ذ  مذع  ذسن و    ل  ذن نرلذاة 
تذ   الو   ذس قذو يذ   ل  ذنال  ل ان ذ   نذه  ذنم خع حف . رنل مذ    (2)رل نظا ف وذو    تروذهح

قالل ذ  لنذسد مذا  ذو  (1)  م  لل   قو ن وظا  ح   موظا ق ما ونم  إل ه مع ق ن رمع لا  ذ ح
 ف رو ل  لوقيا  لع  فق ان ر للر   ب ر ترح  ول " ح ل  ن  انع   ذح  لل ذ ب ر للا  ذ  

 .(2)  ح  ل  ن. قظما  لجر ن ر و  لتقرنح
)نل م ( م ح )ج ن ع(  لوتس  ع  لقالن  ر  ل او   ر اال   لل   ر و و  ا للذك ر 

 ذذذسدب قظذذذر" حوذذذل اع م لذذذ  لنذذذسما  جلذذذر ل ن ذذذ  إل واوذذذاوه ر ق ذذذاند وما  ذذذح مذذذع   ل ذذذاا 
. ر للو ذذ   ذذ ع  لقذذالن ر لل ذذ   ذذو لو ذذ   لور ذذسب (3)ر لتذذر قو  ناذذه  اوذذان منظذذا مذذا  قذذاقح

ر لولذارع  لموجذسس   نظمذا  م ذع  ع  ذلسى  لقذلن نوذالوه  املذ   ر لولارعب رمع اوح  لور س
رقذذذذامل . ر ذذذذود  لميذذذذا     لمو ذذذذرنال قذذذذو وذذذذ  ح   جذذذذاس  ل ت تذذذذ  ويذذذذ س     انذذذذاة  لت ذذذذا  

. رلمذذا  ذذاع  لقذذالن  ذذر اذذال  (4)ريذذلر ا  ناوجذذ  لذذع  لولت ذذس قذذو    لذذ   فنوذذاع ر لل ذذ 
. ر و  غ اذن  لقذالن قذو نمذر  (5)ا ح لل   قظر ح ير   ق اند رلر   ذه قذو  ذو  مذر رع منذو

 (6) لل   قل ر  نا  س ا   لك  لتل  ر لار ب  نه ر م   لل   راالتظا.
ر ارح )نل م (  ع  جمذح نخ ذه قذو و ذرن  لل ذ  روتذسمظا قذو   س ب  ذنخى  ذاح ق ذه"  

 حر  س  قو سن ا  للن  ما  ل   لس خقسادب رلع   ل ه  وك و رع لنا  مرن  و  "
    لت اس.ل   ولو .1
  م  ف ولانوب قو جمل  ما ولانوب من    لنتص. .2

                                           
 .101-100.ع"   (2)

 .104 ل ن اح"  (1)

 .101 .ع"  (2)

 .86 . ع"  (3)

 .30-20 نان"   ع  ل تاق  ر فلو ب للو ول ماع"  (4)

 .85 .ع"  (5)

 .106 نان"  . ع"  (6)
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. ر لل  )نل م (  لس ولذ  للذك  ن ذ   ل لمذ   لوذو نلذانو منظذا ن ذع (7) ن    ل لم ح .3
 للذذن ب ق تذذرح" حرمذذا  لذذوى واقذذاد خى لت ذذسال مذذع  ن ذذ   ل لمذذ ا  ع و ذذع ولذذ   للت ذذسال مذذع 

و ع مذع  فنوذاع قلونوذاع  ل ذ  ميسن قر   فنواع قلع وترم لل ظا  لم   فنواع. ر ع 
 ع  ونارلظا  الق  ر لوجذن يب ر لذسنر ر لو ل ذح ل    ظذا   وذ  مذا  تومذ ه و ذرند مذع  ذاح  

ر و   لو     ولر  قنو قو و ت    لمر      لم لر   للو رنب رول   لوووذ   (1) لك  احح
 ع  الذذذ  ل ذذذ   قذذو   ذذذاسال  لل ذذذ   ذذو  س  ذذذ   لول  ذذذن  ل نذذذو لذذع ولذذذ . ر ذذذس  وذذو اا )نل مذذذ (

 وذذذ    قذذذو قذذذلندب ر انذذذ  ل وذذذه   ذذذن   لذذذك ايذذذانص  لن ذذذنب ر لذذذرس ولذذذ   لذذذك نغ وذذذه قذذذو 
 لول  ذذن لذذع  ذذح قذذوق  ذذسرن قذذو الجذذا  ن وذذه. ر انذذ  ل وذذه  ن  ذذ   لذذك  ذذس مذذا مذذع ل ذذ  
)ج ذن ع(  ل وذ    ر لجم لذذ . ر ذن  ل وذه مذذع  لن ذن يذذان ن لذ  ف موذه  ذذر ح   اوذه   س  ذذ  

 ا ن م اح  ل ر ول   لن ل . (2)ر ي سوه )  وظاف (

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
 .65سنر ب م اان ح نل م "  (7)

 .65سنر ب م اان ح نل م "   (1)

 .37-36 نان"  مر  لج رع"  (2)
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 مفهوم الحداثة في المستوى االيقاعي. 2

 انذذ  جمالذذ   لمظجذذن نس  ذذ  لجمالذذ   لذذس ر ع قذذو  لذذسلرال  لذذك  لو ذذنن مذذع  فر  ع  
ر لتذذذر قو خى مروذذذ تك  لقذذذلن  لتذذذس  . ريذذذ   جذذذ  نتذذذس ا رغمذذذ ظا للذذذك  ل ن تذذذ   لال ل ذذذ . 

لذذ   فرح  ذذاع و  مذذ     ذذرنىب ر ا و ا ذذه  ذذا س    ل ن  ذذ    س قذذذ)خم ع  لن  ذذانو( ن نذذس  لجما
قو  رنوهب رولك  لك و ن ن  لقلن مع  ود  لت ذرس ق ذاع  ذانن ة للذك  لذر ع ر لتاق ذ  ف للذك 

ب س ل ذذذاة  لذذذك  لقذذذلن  لمن ذذذرن ر ذذذر مذذذع  ر نذذذح مذذذع  و ذذذهب متذذذسماة ولن  ذذذاة (1) فيذذذال   لقذذذلن  
 ح ذذذذذذذسلك  ذذذذذذذو   لنذذذذذذذرا  لجس ذذذذذذذس  اإلقننوذذذذذذذ   يذذذذذذذن  اة لظذذذذذذذو   لمذذذذذذذن  مذذذذذذذع  لقذذذذذذذلن ق تذذذذذذذرح" 

vers Libre      ر افن لFree verse –  ر ر ئان ما ريح  ل ه  -خى  لقلن  ل ن  ل ل
 فنوتاق  لقلنى لنس  فقننجب ر ا اص لنس  فن ل   ر فم ن   ع. قق و  ن   لذ   لقذلن 

للذذذنرر  ذذذافر  ع  فن ل ذذذ ى مذذذع   ذذذرس  لتاق ذذذ ب ررلذذذ  رومذذذع  فمن  ذذذو   لتذذذه مذذذع   ذذذرس  
 فيذذ و    ر    ذذن  للنق ذذ ب للذذك خع لظذذو   لقذذلن  ل ل ذذ  ر نذذاة جس ذذس ة مايريذذاةب ر ذذس 
وجوق  لتي سال ق ه مع خ  ن لس سال مونرل . ررل  رومع  ر م و ن  ود  ل ن تذ  ر ل مظذاب 
ر ذذس  نمذذ  و ذذ  لر نذذه  لذذس مروذذه    ذذن مذذع قذذلن ق  من  ذذا رخرن ذذا  لليذذن  عب رقذذو  لرف ذذا  

 ذسال  ل ذذر  جمل ذذا  )رومن ذذ (  ذ ع  لمذذانظا قن ذذ  مذذع   س ذاق  لم ذذال ع  م اوذذع قذذلندب  لمو
 لموالت ع   او ه  لس متن    ب  لموق ل ع ل لوذ وه  فمن   ذ ب إو خع م   ذا قذلند ف ون يذن 

 (2) تال ذذذه  ل ن ذذذ   لجس ذذذس قتذذذ ب  ذذذح  مذذذا ق ذذذه مذذذع  ل لوذذذ   ر لا ذذذاح  مذذذا  ذذذر خغذذذن  رخجذذذذسح
ذلا   لوتذس  ر فنوتذاق  لذوى  قالن  انو نن د مع اذوح م ظرمذه للقذلن  لمن ذرنب  ذنم  نذه ئاذن وب

ريح  ل ه  لقلنب ر لرس  ل مح فوواود )روماع(ب رللك  لنغ  مع  نذه نذرا   ذنن  لقذالن 

                                           
 .142س  لقلن ق  لنتاس قو  فس   للن و  ل س  ..."  نان" نان    لقلن لن (1)

 .9 وا   فرس  "  (2)
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مع   رس  لتاق  ب إف  ع له ر ناة جس س ة رمايرياةب رقو ملا   ف  اع و وو  لتي سال ر و 
 لن  ذذذانو(  ذذذود قذذذو ليذذذند سلذذذرال وتسم ذذذ   ملوظذذذا لل ذذذه  اوذذذوه . رسلذذذرال )(3)مونرلذذذ   ل  ذذذرن

  لنتس    لمو و   لمر      لوتس  قو مجاح  إل تاا  لقلنى.
ر س  اول  لسس مع  ل ا   ع  رح مرو تك  و   لمن  لنذس ) لن  ذانو(. قتذس نخم  

لن )خنذذ ر  لمتسوذذو( خنذذه نذذرا مذذع  لذذنا ب رخنذذه حم ارلذذ  جس ذذسال  ذذا   ظذذا  لذذ لر م ا ذذاال للقذذ
 إلقننجذو. رممذع قو ذر   ذو   ل ذا  خمذ ع  لن  ذذانوب قذإع لذه قذو  لجذ ق  ل ذانو مذع ن  ان اوذذه 
لقن    ب رقو  لج ق  لن     و  لقنال   ل ب نلمر قو جم لظذا  ذود  لن لذ  إلذك  لذنا  

روا لذذ  )نذذاسنال وذذن  ( ) لمتسوذذو( قذذو نخ ذذه  (1) ل ذذن مذذع   ذذرس     ذذن  للنرمذذ    لملنرقذذ ح
.  مذا ) نذر س رس( ق ذنم  ع (2)و( لظو   لمن  مع  لقلنب ر سم  له  لقذر  س نا  ) لن  ان

مذذا سلذذاد ) لن  ذذانو( ) لقذذلن  لمن ذذرن( مذذا ر إف لذذرع مذذع  لذذر ع ) لن ذذن  ل نذذو(  لذذوى  موذذه 
. ر ل ا   (3) لقلن  نر ه ر نقن  لل ه   ا لوهب ر و قاد   جر نهب سرع  ع    ن مع ن ن وه

قذذلن  ل ذذن  ذذه  لقذذالن لذذع ن وذذه سرع   ذذس. رللذذك  لذذنغ  مذذع  ذذنم  نذذه مذذن  موتذذس  مذذع  ل
 اذذذوو   ل ذذذا   ع  ذذذرح    لذذذ   ذذذو   لمذذذن ب  جذذذ   ع نتذذذرح  ع ) لن  ذذذانو(  ذذذس  اسمذذذ  
للقذذذلن  للن ذذذذو  ل ذذذذس  ب  و  نجذذذ  لذذذذه  ل مذذذذح قذذذو نتذذذذح  ذذذذو   لمذذذن   ل نذذذذا لنر  ذذذذ  ئاذذذذن 

  لو رن    ل ن   قو مجاح  لقلن.
ع ) لن  ذذانو( مذذع اذوح م ظرمذذه  للقذذلن  لمن ذذرن   وذر  لنان ذذ  لظذذو   لمذذن ب   ذرا

رمذذا  ظمنذذا  نذذا  ذذر  لجانذذ   ف تذذالوب  ع  لمروذذ تك  ذذو  رلذذك وذذما   لل ذذ   لقذذلن    لوذذو 
ن ن    نظا ر  ع ل    لن نب قتس نجم  قو  لن ن  ح ايانص  لقلنب رل نه  اح ن ذن ة ب مذا 

لمروذذ تك  ذذو  لمروذذذ تك س     وتذذن  لذذك  لمروذذ تك ب رلذذ ر مذذع  لمذذنرنى  ع و ذذرع  ذذود  
 ليذاا   ر لتر ذ   لوذذو نجذس ا قذو  لقذذلن  لتذس  ب رل ذع  لمذذنرنى  ع   ذرع لولذ   لمروذذ تك 
ناا  وام  له خ ا  اع ول   لناا .  و  مع      لجان   لنانىب  مذا مذع   ذ   لجانذ  

                                           
 .9 نان"  . ع"  (3)

 .420 فوجا ا    س    قو  للال   للن و  ل س  "  (1)
 .270 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (2)

 .91 نان"  لوجس س قو قلن  لمظجن"  (3)



 الفصل الثاني   مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء املهجر

 100 

 لو   تذذو قإننذذا نجذذسد  لاذذ     ذذن ة مذذع ولذذ   لمذذن  رمذذمنه قذذو مجمرلوذذه ) وذذا   فرس ذذ ( 
 (2)ر ي سوه )لق   نخر  لون (  لوو  ترح ق ظا" (1) يانس ا )ن ي ومر ( رمع

 ح   خ ظا  لتالر  لموتالرب  ل انر مع  ل  اال 
    خ ظا  ل ا ح  لنان  للك  لي ر  ر  رن  

    خ ظا  لمتامن  لل رر  لم ون 
    خ ظا  لمونرن  لم  رن  لم وظج

    خ ظا  لواان   قن    لقل   لواو 
   مع ن اس  .  انجر  مع وجرن   نظمر 

   لتر   لن ر مع   رس ا
 قو  ود  لل ل   و نن  فنواعح

ر ذذول    ذذرع ) لن  ذذانو( مذذع  لقذذلن ق  لتونذذح  لذذو ع سلذذر  نان ذذاة لظذذو   لمذذن  مذذع 
 لقلنب ر  ترد مع اوح وتذس    لنمذرو   لقذلنى  لمناوذ ب ر ذول   ذاع ) لن  ذانو( يذاس اة 

ه ما و إف م ارل  للريرح  لك  س       ن وتسماةب ر   ذن و ذنن ة مذع  سلر د  ودب ر وا وه ل
  لت رس  لال ل  .

ب قو و ت ذ  ل ذ  جس ذسال ر   ذن وتذسماة رم لما  ان )ج ن ع( للك  لل    لتس م ب رنغ  
ََ ق ذه   ان   ماة للك ن ن  لتاق    لمور ن  . ر س  نخ اة قو   انه )ل   ل و   رلو ل وو( ن قماة

تاق ذذذ  ر لمذذذنرن    لقذذذلن   ر ذذذح مذذذا جذذذاق مذذذع  لال ذذذح رلنرمذذذهب ق تذذذرح ماا  ذذذاة  لذذذر ع ر ل
 لم ذاقا ع للذك  لمروذ تك  لمرنر ذ  " حل ذ  منظذا  للذنرر ر لو ال ذح ر لتذر قوب رمذا   قذن 
ق ظا مع جان  رغ ن جان ب رلو منظا جسرح  ووانا موننماة ن ذر  لقذا ئب قذو  ذسنى مذا  و  

قذذذو وذذذ  له خ   لتاق ذذذ  قذذذو خرن    لان ذذذ   لوذذذو ووذذذ ن   ذذذاع  لذذذر ع قذذذو  ليذذذارن  لوذذذو وتذذذ 
قالجذسرح  لمووذانا  لموذنن   ذر مروذ تك  لذن ر  لوذو  نغذ  ق ظذا ج ذن عب ر ظذو  قظذر  (3)ملذهح

                                           
 .11 نان"  وا   فرس  "  (1)

 .50 . ع"  (2)

 ب ر نان ميسند  نا .133ج ن ع   اة رم واة"  (3)
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 نقر  لتر ل   لجا  ال ر لمرو تك  لتس م   ر نظذا ر اق وظذا  لم ذسس عب رلظذو   ذاح" حلذر وا ذح 
الظا وويذذذ ن مت اوذذذاة ل مذذذو   لتذذذن ني  لال ذذذح خع   ر  ع  لوذذذو ناذذذ  لترس ذذذا رخ  ذذذ  خريذذذ

 (1)را ر ذذذاة وللذذذ  لل ظذذذا خيذذذس    فق ذذذانب لن ذذذن ولذذذ   للتذذذرس رقيذذذ  لذذذنم ولذذذ    ريذذذاحح
قالقذذلن لنذذس )ج ذذن ع( ف وت ذذس  ذذر ع رف  تاق ذذ  ب  ذذح  ذذر  موذذا  روذذن ن   وظمذذر  ظذذا  لذذن ر 

لو  ذذذن  ل  ذذذاال  ر نوذذذح  ظذذذا  لقذذذلرن. ر ذذذر   تذذذاا  وناوذذذ  مذذذ  إ تذذذاا  ل  ذذذاال  لذذذوى  و  ذذذن و لذذذاة 
 رو رن ا.

رم لما   وسا ) لن  انو(  لقذلن  لمن ذرن رنتلذه  لذك  للن  ذ ب   وذسا )ج ذن ع(  وذلر  
ر ر   ان  ولر  موذ    (2) لن ن  لقلنىب ريان  ل واا    لترع لل ه ) ل ن ت   لج ن ن  (

 ( مذذذذع   ذذذذن  ل وذذذذا   لمتذذذذسر ر وذذذذلر   ل ووذذذذ   ر فس ذذذذاق  ل ذذذذن   ع  م ذذذذاح )نروذذذذر( ر) ل ذذذذ
 .(3)ر)ن وقه( قو )ج ن ع(

 ع  وذذلر  )ج ذذن ع(  ذذو   ل ذذك م ظرمذذاة موتذذسماة لذذع  لجمذذاح قذذو  لونوذذ   ر ل  ذذاعب 
قن ند  لقلنى  لمون ن  ر لموناو  ر لمور  عب جلح  لتاق    لمووا ل  قذو  ل ننذا  ذومب رننوظذا 

 .(4)قو ئو ننا سنسن  رنتنت 
ل   و   فولر   لج ن نو. ق نم ر اول   ل ا  رع  لاسوظ   رح  ح جس سب قو    

) لمتسوذذذو(  نذذذه  وذذذلر  مذذذع  وذذذال    لن ذذذن  لوذذذو و لذذذ  ق ظذذذا  لذذذنر   لقذذذلن   مذذذع  ذذذرال قذذذو 
. ر ذذذنم )مذذذانرع (5) للا  ذذذ ب ر بلذذذس قذذذو  لا ذذذاحب ر  تذذذاا قذذذو  لون  ذذذ ب روذذذرقن للذذذك  لمجذذذا 

ن ع( ب ر ذنم ) ذارى(  ع   ذ  )ج ذ(6)ل رس(  ع )ج ذن ع( حقذالن قذو من ذرند ف قذو منارمذهح
ما و إفا  يانس ن ن    نه ح وو اا  ع  نمو  ي سال  لن ن ر تون   ظا مع  ل ماح ق جللظا 

                                           
 ب ر نان ميسند  نا .287-286" ج ن ع   اة رم واة  (1)

 .419 نان"  فوجا ا    س    قو  للال   للن و  ل س  "  (2)

 ب ر فوجا ا 25ب ر لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع" 119-118 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (3)
 .141ر 135-134ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  " 

 .223 نان"  ل ن اح"  (4)

 .420-419 نان"  فوجا ا   فس    قو  للال   للن و  ل س  "  (5)

 .213مجسسرع رمجونرع ب مانرع ل رس"  (6)
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ب ر نم )ل ذس  ل ذن    فقذون(  ع  ذود  لت ذ  مذا و إفا مجمرلذ  (1)جنواة  س  اة رقلن ة  ت ت اةح
  ب قو   ع ونم )ولمك  لج روو(  نه للك  لنغ  مع  رنه ن ن ة قلن اة  اولذ(2)مع متاف 

. روذنم   مذاة (3)لع  لن ن  لوانس قذو ر وذه ئنذو  ب ل نذه لذ    لذ  موذورم  لتيذ سال  ل ذ  خ ذس ة 
. ر ل ا ذذ   ذذنم  نذذه  وذذلر  مذذع (4) نذذه اذذس   لقذذلن  للن ذذو لذذع  ن ذذ  ن ذذند  لقذذلنى  لجس ذذس

 لن ن  لموتس ب ر ر  ولر   و     الق ح ر لمممرعب ق اولر ه  و   وو اا  ع   نن ن وه 
وذذذذذ تك  لمرنر ذذذذذ ب ر موذذذذذا   مروذذذذ تك جس ذذذذذسالب مروذذذذذ تك  فنوذذذذذ ا   لمومذذذذذار  مذذذذع   ذذذذذرس  لمر 

ر فن وا  قو  ف تاا. رللك  لنغ  مع  ذرنال )ج ذن ع( للذك  للذنرر  لتذس  ب ل نذه لذ   اذن  
لذذع س نذذنال  لتذذس    ا ملذذهب رمذذع  تذذنخ قذذلند  جذذس  يذذانس م ن ذذ  للذذك ر ع ر  ذذس ر اق ذذ  ر  ذذسالب 

) و  غذذ لو ( ر يذذانس م ن ذذ  للذذك قذذ ح  لمرقذذ ا    مذذا  ذذر قذذو  يذذ سوه )وذذ روو  نقذذاس( ر
 .(5) ما  ر قو  يانسد ) امع  لاس نا( ر ) ان ر( ر ) ل وس  لم جر  (

ر ذذان )نل مذذ ( مذذس  لذذر ع ر لتاق ذذ   لمر ذذس ع قذذو مروذذ تك  لقذذلنب ل نذذه   رنوذذه  ذذود 
 اظذذذن لنذذذا  لذذذر  لونذذذا ر قذذذو مذذذر   ع لذذذه. ق ذذذو مر  ذذذه  فرح  ذذذنم  ع  ل ظمذذذا لذذذ ر مذذذع 

رن    لقذذذذلن ق تذذذذرح" حقذذذذو   ر  ع رف  لتذذذذر قو مذذذذع مذذذذنرنال  لقذذذذلنب  مذذذذا خع  لملا ذذذذس مذذذذن 
رقذو مر  ذه  ل ذانو  ذنم  ع  لذر ع مذنرنى  (6)ر ل ترر ل و  مع منرنال  ليوال ر لل ذاسالح

 ما  لتاق   قظو   س ر ترح  ظو   لمر  " ح لر ع مذنرنى خمذا  لتاق ذ  قل وذ  مذع مذنرن ا  
التاق ذذذ   للن  ذذذ   ذذذنرىا ر  ذذذس  ل مظذذذا قذذذو  ذذذحا  لتيذذذ سال ا...ر قذذذو  لقذذذلن فوذذذ ما إو   انذذذ   

منذذاص لنذذا مذذع  فلوذذن    ذذ ع  لتاق ذذ   للن  ذذ   لوذذانسال  لذذك  ل ذذر  ل وذذ  وذذرم   ذذس مذذع  س ذذس 
 لمو ذذا  ع  ذذو  لمذذر   ع لنذذس  (7)ر ذذس  ذذاع و   مذذه مذذع  مذذاعح–نذذن    ذذه  ذذن ني قذذلن ننا 

 لتس مذذ . غ ذذن  ع مر  ذذه  فرح  م ذذح  ل ذذرنال  )نل مذذ (  ذذسفع للذذك ومذذنسد قذذو رجذذه  لمروذذ تك

                                           
 .273مجسسرع رمجونرع"  (1)

 .14-8 نان" قنرع  لن ن  لمظجنىب ل س  ل ن     قون"  (2)

 .145 نان"  فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  "  (3)

 .134 نان"  .ع"  (4)

 .610ر  599-597ر  594 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (5)

 .116 ل ن اح"  (6)

 .85 .ع "  (7)
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 لت ل ذ  ر لو ذذنن منظمذذاب ر م ذذح  لمر ذذ    اذذن  ل ذرنال للذذك م ظذذر   لقذذلن  للمذذرسى  لتذذس  ب 
. ر ذو  مذا  وذانس  ذرنال ) لن  ذانو( (1)ر  نه  ظو   لمر    سل   لقلن  لمن ذرن ر لن ذن  لقذلنى

 ر)ج ن ع( ر  وس لظما  ن ن   لول  ن  لجس سال.
وذذ  )نل مذذ (  سلروذذه  لونا ن ذذ   ذذودب  و نذذن د    تظذذا قذذو قذذلندب قنذذن د  ذذنا  رلذذ    

 ي سال للك ر ع مل ع ر اق   مل ن ب  ذ  نذن د  مذح مذع  ذود  لتاق ذ ب ر ذنا  مجمرلذ   اذنم 
مع  ف  ا  للك  اق    انمب    نن د  لرس  لك  لتاق    فرلك قذو  لمجمرلذ   ل ال ذ ب ر  ذو  

ا ذذن م ذذاح لذذول   لونر ذذ   (2) ذذ . ر يذذانس س ر نذذه ) مذذر  لج ذذرع( وذذومن قذذو  لو   ذذن ر لونر 
 ر لو   ن.

رنخم )نل م ( خنه  جذنى  لقذلن ق حرن ق نايذ    للذنرر  ذس خقلوذ  مذع  ذسنا نايذ   
 لقلنب رخننا قو جظسنا رن ق  لوم      ع ي  ي خر  ع  لقلن رقاوذس ا  ذس نوذ نا  ل ذن   ذ ع 

ن ذذذ  قذذذو  ذذذو   لممذذذمانب للذذذك  لذذذنغ  مذذذع  ذذذرنال . رمذذذع  ل (3)مذذذا ر قذذذلن رمذذذا لذذذ ر قذذذلن ةح
)نل مذذذ ( للذذذك  لت ذذذرس  لنام ذذذذ ب خننذذذا نذذذن د   وذذذ   يذذذذانس و    ذذذر   مر ذذذسال م ذذذح )واذذذذس ن 

 (6)ب رنن د   و   يانس و    ر   م سرجذ  م ذح ) لنظذن  لموجمذس((5)ر ) ل م ن ن ( (4) ق ان(
 ي سال.م  وول ه  الر ع    اناة س اح  لت (7)ر انم مت ل   م ح ) او(

. ل ذذذذع (8)ررجذذذس قذذذذلن ق  لمظجذذذذن قذذذو ناذذذذا   لمرقذذذذ ا  ناامذذذذاة  ذذذن ة رم ذذذذافة   وذذذذوم
 ل ذذذا   ع  اول ذذذر   ذذذرح وجس ذذذس قذذذلن ق  لمظجذذذن  ر  ع  لقذذذلن ر ر ق ذذذهب  ملنذذذك  ذذذح  ذذذرنر  
 ن و     ح  فنسلر  فرلك ر رنوظ  مس  ود  لت رس خر فا ونم )نذاسنال وذن  (  نظذ  جذسسر  

                                           
وذذذذو    لوذذذذذن    –ب ر لل ذذذذ   لقذذذذذلن   قذذذذو  لا ذذذذذا   لنتذذذذسى  للن ذذذذذو 113ر  39-35 ناذذذذن"  مذذذذر  لج ذذذذذرع"  (1)

 .112-111ر لملاينالب م مس نما م ان " 

 .113ر 10 نان"  مر  لج رع"  (2)

 .109 ل ن اح"  (3)

 .51-50 نان"  مر  لج رع"  (4)

 .74-73 نان"  .ع "  (5)

 .13-10 نان"  .ع "  (6)

 .15-14 نان"  .ع "  (7)

 .30ر ل ا   ر ل يرحب  ن س  ل   وو" ب 247-246ب رخس   لمظجن" 250 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (8)
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. ر ذذنم (1) ق ظذا ر رنر ذا لمذا  انذ  لل ذه لنذس  لرقذا  ع  فنسلوذ  عقذو  ر  ع  لتيذ سال ر ر 
)ل وك  لنالرنى(  نظ   ل ر   لوجس س  ل للو قو  فر  ع ر لتر قو ر ل ر  من لذ   للمذ   وذك 

. رقذذو مجذذاح (2)ن  ذذ  وجذذرس  ذذال   ن مذذع  لجم ذذح  لم ذذن  ر لن  ذذ   لمذذل ن ر لنذذال   لمموذذ 
نظذذ   موذذا ر   الذذ  مروذذ تك س ال ذذ  جس ذذسال قذذو قذذلن    لوجس ذذس   مذذاة  ذذنم )م مذذس منذذسرن(  

ووناو  مع اوح    اوه رور و  ظا  ر  نه ر ر ق ه رووجار  لظا  لن رر روو  ن  ترال روظرل  
سرع لناقب ر  ل  للك قلن   ) لقلن  لمظمرر( ملنقذاة  لظمذر للذك  نذه حإ وذار  وذ   ن 

-ر ذنم )ر (3)رقذ انظا ممذا وجذسح لناين  لل   ر وواس   ول   للناين قو و ن    لن رر
مرن ذذه(  نظذذ   ذذرنر  ناذذا   لمرقذذ ا ب ر  ا ذذاوظ   لم سلذذ   وذذو الر   ع  جذذسسر  قذذو ناذذا  
 لتاق ذذذذ ب  وذذذذك  يذذذذ     لنمذذذذرو   فرح فقذذذذ اح    ذذذذن و ذذذذنن ة روتذذذذسماة قذذذذو  لقذذذذلن  للن ذذذذو 

ح نظمذر  ب قو   ع  نم ) نر س رس(  نظ  لذ   جذسسر  قذو  ر  ع  لقذلن ر ر ق ذهب  ذ(4) ل س  
  ذذذع ونر ذذذ   لتاق ذذذ  للذذذك  لن ذذذر  لذذذوى  ذذذسخد  لقذذذلن ق  لل اوذذذ رعب رنمذذذا للذذذك  ذذذس  لرقذذذا  عب 

ر و   )من   مروك( م   و   لنخى  (5)روجس س   م سرس روانن للك ا ر     ح  فنسلر
ر نم  ع  لونر   ر لو   ن  لوى   س ه قلن ق  لمظجن قو  ل ن    ف تال   للتي سال  للن    ل  

. رمظما   ع مع  او   ل ا   ع  رح  ت تذ   ذو  (6)لما قلله  لرقا رع  فنسلو رع   ان 
 لوجس سب نجس مذع اذوح سلذر وظ   لونا ن ذ  رمذع اذوح و   تظذا  ع ن روذظ   لقذالنال نغ ذ  
قو ال  مرو تك منن  ر   ن  رل ذ  مذع  لمروذ تك  لمرنر ذ ب ر ذو مروذ تك موتسمذ   نظذا 

 ن ر ر ل  اال  لوو    رنظا.ووناو  روومار  ر  تاا  ل
 مفهوم الحداثة في المستوى الداللي. 3

                                           
 .264ر 258ر  253ر  20 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (1)

 .244 نان" خس   لمظجن"  (2)

 .69قو  لم   ع  لجس س" (3)

 .152و رن  ق اله رمرمرلاوه  و   ن   س   ل ن و"  1970-1800 نان"  لقلن  للن و  ل س  "  (4)

 .355-354 لمظجن"  نان"  لوجس س قو قلن  (5)

 .404 نان" نان    لقلن لنس  لقلن ق  لنتاس قو  فس   للن و  ل س  ..."  (6)
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 ع  ل س     لقلن    لوو   س ظا قلن ق  لن      لتلم    ان  ونيذ  قذو  لممذمرع  
. رللذح ولذ   نجذ   لذك  لن لذ   فنوذان    لموم لذ  قذو (1) لقلنى    ن منه قو  س  ذ   لقذ ح

  لوى  ن مر ق ه  لفق  لقلن ق. (3)رقوب ر لك  لرم   لي(2)    ل  اال ر ل قن  
قتذذس  ذذاع ممذذمرع  لقذذلن لنذذس ) لن  ذذانو(  ن  ذذ  مذذع يذذم    ل  ذذاالب  مذذا ق ظذذا مذذع  

جم ذذذح ر قذذذ ب مذذذع ا ذذذن رقذذذنب ر ذذذاع ) لن  ذذذانو(  لذذذالج مرمذذذرله    ذذذن  ا ذذذ  رمن ذذذ  
يذذ  يب  اظذذن  لللاذذ  ر تذذس   للذذو ب رلظذذو  نذذن د  ن ذذو  لمرمذذرلا   لوذذو ووذذ ن قذذو ن ذذا  

م عب ر ترح ناي اة  لقلن ق  لملاين ع له" ح ننر  ينالو   مع )  ا ن  ( ر )وذان   ف س
ر   ل وذذا   (4) ع لنذذس    ل ذذر   ل  ذذان   لووذذر ر   لنجذذر ح -  مذذلاع( . ر تذذرح   مذذاة " حو ذذنا

ر ليس  ر فاوص ق ن ة را افةب فونور  ر ن   قو       فنوانو رف ونور   فنوذان   قذو 
ن  .  نقلر  للنذار مقذالح  ف ذاقال ر لقذن ب ر لتذرال ر للذسحب ر لقذجال  ر ل  ذا ب ن لو    لر 

. قذذ) لن  انو(  ذنم  ع  لقذلن  وذلك  لذك اسمذ   ل  ذاال  لوذو  تذاح ق ظذاب (5)ر  مذح ر ف مذاعح
 مذذا ق ظذذا مذذع وتذذس   ايذذح قذذو ماولذذ   لروذذانح. ر جذذح  ذذو   ذذاع ) لن  ذذانو(  ذذلمع    ذذنال 

. رن لوذذه  ف س ل ذذ  م جذذ  ن وذذظا   س ذذه روجلذذ   رمذذر  (6)  ذذاال  س   لظذذاس ب رن  ذذه  ال
رجذذوق قذذو ر  ل وذذه  لوذذو  ذذارح و   تظذذا رنقذذس نظا قذذو   اوذذه. رلل ذذهب قذذذ) لن  انو(  ذذنم  ع 
 س ذذه  لذذوى  نوجذذه لذذ ر لمجذذنس  لمولذذ   ل ن ذذ  ق وذذ ب ر نمذذا  ذذر خس  م ذذالو   ذذح  ذذح قذذوق 

 ل  ذذذاال   ذذذح مذذذا قذذذو  لمذذذ   ل  ذذذاال مذذذع   ذذذول ب  موذذذ    ذذذالر    ر اذذذال   ل ت تذذذ  ر نوذذذج  مذذذ 
 .(7)ملنك

ر ذذذاع  لممذذذمرع  لقذذذلنى لنذذذس ) لن  ذذذانو(   يذذذي لذذذع  سنوذذذه للذذذك  ل ذذذرص قذذذو  
خلمذا   لذذن ر  فنوذذان   روذذ ن  غر ن ذا ر لوجذذرح قذذو موا اوظذذا ق لذن  ن لاوظذذا ر  قذذ  لذذع 

                                           
 .249 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (1)

 .195 نان" مع  لوى ون   لنانب س.   واع ل ار "  (2)

 .35-34 نان"  لنم    ر لنرمانو     قو  لقلن  لل نانوب  م    مس ع"  (3)

 .89 لقلن ق"  خنو  (4)

 .91 .ع "  (5)

 .56 نان"  لمسنو   لر  ل   قو  لنتس  للن و  ل س  "  (6)

 .60 نان"  م ع  لن  انو ر  ند قو  لنظم    س     ل س   ب ر ي   ا و"  (7)
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 لوذوان  نغ اوظا ر وم  ر    يس ق  ل  اال قذو جن اوظذاب ق نذ ا  ل  ذاق لذع خ او وذظا ر نقذ 
لمذذا ا ذذو مذذع  ن لافوظذذاب  ذذ   ذذنم  ذذ   ل ن ذذه  لمذذ    لذذوى وذذن م  ق ذذهب  ر  لمذذي  فووذذاا 

. رلظذذو  ريذذ ه )وذذلس  ل ل ذذرس(   نذذه" ح اوذذ  نقذذ    لل ذذانالب موذذ ع (1) لذذوى وموذذس قذذو جر ن ذذه
 لون   ب   ن    وذلر ه  مذا  وذ ن  ثن نذه  ل لوذ   ب ولذن   قذلاند لذع لتل ذ  وذام   رنر  

نج اع  رال  فووتن نب رس   قن   ون ن  ل  االب رما رن ق  ل  االب  قننجو  فولر ب نق ل ب ر 
ليذذذنىا  فق ذذذانب ن  ذذذو  لا ذذذاح ر لريذذذ  ر ف و ذذذانب   و ذذذن   وا اوذذذه ر وغذذذ  ول  ذذذند ئن ق 
رقلوذ    جومال ذ ب االلذاة  ذر   لوتل ذس ر لجا ل ذ   لتذس  ب  ذنا   لقذلن  لا ذالوا  ل ل ذ   لمذل ن 

ر اح لنه   ماة )نج   نو    ن س( " حجم    ع  ل  اع ر لقلن  (2)ل     ر للن   ح الل    فن 
ر ل لو  ب رونارل     ا ذه مر مذ   لنقذرق ر فجومذااب رلذه ق ظذا موذال  رنان ذا  جللذ  لذه 
قايذذذذذ    ذذذذذان ال قذذذذذو لذذذذذال   فس   للن ذذذذذو رمن لذذذذذ  خقذذذذذظن مذذذذذع خع ولذذذذذن  لنذذذذذس  فن ل ذذذذذ  

ب (4) ذذونال  ل ذذرنال للذذك  فغذذن ر  لوتل س ذذ  للقذذلن  للن ذذو . ررمذذ  ) لن  ذذانو((3)ر فم ن ذذاعح
. قالقذلرن  فنوذانو للذك  لذنغ  (5)ر اع نواجه   س ذو  ريذ    نذه نوذا   جومذالو رقذامح

مذذع وذذ  نال  لن لذذ   لترم ذذ   ليذذاس   للذذك و   ذذندب اذذح نق تذذه قذذو جظذذاسد ر  ا ذذه. ر ذذس ل ذذن 
انو رف ونوذر   فنوذان   قذو نذ لو   لع ول   لملنذك قتذاح" حفونوذر  ر ذن   قذو  ذ     فنوذ

 .(6) لر ن  ح
 ما خ ن سلرال ) لن  ذانو( للقذلن  لمن ذرن قذو  تويذن للذك  لقذ ح قتذ ب ر نمذا   ن ذا  

 موس إلك مممرع  ود  لمت رلا ب  و  ق   لع    لم ذ   ذن   ) لن  ذانو(  ال   لذ ب 
 فووتن ن  وك  اح لنظا" ح و رلع وللته   ون ن اب قتس خمسوه  ود  ل   ل   الظسرق  ل ال  ر 

غذذو ق لمذذع  اذذن  مذذع  لظ نذذ   فجومال ذذ  ر لذذن ر نذذاقنال مذذع م ذذ    ذذو غن  ذذ  لنذذهب ر لوذذ ح 

                                           
 .19-18"  م ع  لن  انو ر  ند قو  لنظم    س     ل س   ب ر ي   ا و نان"  (1)

 .31اان ح وا ا"  م ع  لن  انوب ل وك م  (2)

 .31 .ع"  (3)

 .114 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (4)

 .359 نان" خس   لمظجن"  (5)

 .91 نو   لقلن ق"  (6)
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 لنار  ل اة مع  ل   ل   لن     لوو ف  لنقظا  لنار ر للو    لوو  قلن  ظا  لنار ر لول    
لذك من لذ   فموذذ    قالن  ذانو  ظذ    ال   لذ   وذك  يذح   (1) لوذو  لمذا ولذ ى لامذ   لنذارح

 ماا ن ذذاب  وذذذك  نذذه  ل انذذذا يذذرنال  لميذذذلي  فجومذذذالو قذذو  ذذذود  ل   لذذ  ق تذذذرح" حرمذذذع 
  ن ذذذر  لوذذذام    لظاسنذذذ   لمو ذذذنسال  ن  ذذذ   ل ذذذ  رنذذذرن  ل  مذذذ  رنذذذرن  ل ت تذذذ  رقذذذو   ن ذذذر 
 لوذذذام    لمو ذذذنسال  لظاسنذذذ  ون ذذذ   نذذذا     لجمذذذاح جمذذذاح  ل نذذذرع رجمذذذاح  لذذذنر  رجمذذذاح  ل  ذذذاال 

لذذك   ن ذذذر  لمو ذذنسال  لوذذام    لظاسنذذذ  ولذذرس  وذذنا   لومذذذسع  ل ذذس   لون نذذا ق ظذذذا  لوذذل  سال ر  
خوذذذ ا ظا لذذذول   و ذذذ  قذذذر   ذذذا و " قذذذو  يذذذو   ل ذذذنس  يذذذو   موذذذهب رقذذذو وظذذذو    لقذذذل  

قالن  ذذانو  نوذ  لنذا يذرنال لن وذذه  لوذو  ذارح  ع  يذذل ظا  رفة  (2)إيذو   لنلوذاق ر ل  ذا ح
 ار  لو ع  ل   ملظ  قو مجومله.    ارح  ع  يلي  ت    لن

و   ذذذذذاع ) لن  ذذذذذانو( ر مذذذذذ   ذذذذذونال  ل ذذذذذرنال للذذذذذك  لممذذذذذام ع ر فغذذذذذن ر  لقذذذذذلن     ر  
ب  و  نوتذح  لقذلن للذك  س ذه  لذك لذال  (3) لوتل س  ب قإعا )ج ن ع(  اع  ال ظذا رم ذوى نر ظذا

 وذذا  ب رقذذوي مجذذافة للقذذلن (4)ئاذذن رن ق  ذذود  لوذذ ر   لوذذو  ااذذ  ق ظذذا  لمقذذالن ر فق ذذان
ب ر للذع ومذنسد للذك (5) سرند للقالن  ع  قساد  لقر   لك ملنق   فون ن ر ح قوق مجظرح

 لممذذام ع  لتس مذذ ب قتذذاح ماا  ذذاة  لم ذذاقا ع" حلذذ  ع ل ذذ  مذذع  يذذانس    لايريذذ   مذذان  
مع   و اق خ ن  لموتسم عب قا ن ل   رلل    للن  ذ  خع و نذر   راذاة  ت ذن ة مذع و و ذ   لرمذل   

. قج ذن ع  ظذاج  وتل ذس  لقذلن ق للممذام ع (6)ت مر  ين اة قا تاة مع و و    لمتو وذ حمع خع و
 لتس م ب  ع  لقالن  ناند حنورح   ل   لنر   ل نس ما خر اد  ل ه  لذنر   للذا ب قذاع لذ    ذع 

. قالقذذالن لنذس )ج ذذن ع(  جذ   ع   نذذو ل نوذذان  ب (1) نذا  نوذذال  قلذ ر  نذذا  مذع قذذالنح
ند لع وجن وه  لااي  ب ر  رع قلند يرنال ف و ا ه  ال رع ر ال  ذاالب قظر  يسن قو قل

                                           
 .20 م ع  لن  انو رخ ند قو  لنظم    س     ل س   "  (1)

 ب ر نان ميسند  نا .20 .ع"  (2)

 .114 نان" قلن ق  لن      لتلم  "  (3)

 .84للقلن  للن و"  نان" متسم   (4)

 .84 نان"  .ع"  (5)

 ب ر نان ميسند  نا .83 وغ   للن  قو  لتنع  للقن عب م  و  لس ع نما"  (6)

 ب ر نان ميسند  نا .135ج ن ع   اة رم واة"  (1)
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قاو  لن   لقالن حخع   رص قو   ان ن وهب ر  ل    جر ق ق ندب مووانجاة مع إ واوذه 
 لمي ك مذا   ظذن ر الذ ب قتذس  وذو اا خع   ذرص قذو    ذنال  ذح ن ذرب ر  لذ  قذو وذماق 

رمنا لظذذا رم رلظذذا  ذذو  ذذو قذذو  ذذح م ذذاع ب  ع جذذر ن  لذذن ر  فنوذذان   ر  ذذس ح(2) ذذح ق ذذنح
و  و اروذذذ   ار  ن ذذذا قذذذو وو ذذذار  قذذذو جذذذر ن   انظذذذاح قج ذذذن ع  وذذذمر  ذذذالن ر  (3)ر مذذذاعب ر  

 فنوان    للام ب   ااة  اع لرنظا رجنوظا رس نظا ر ترح" حخن  خاذو رخنذا    ذ .    ذ  وذاجس ة 
 (4)اق س ع ر  ذس  ذر  لذنر حقو جامل  رن  لاة قو    ل  رميل اة قو  ن وو ب ق ن  رخنا   ن

قافنوذذذان    ذذذو حنر    لر  ذذذ  للذذذك  فنر. ولذذذ    لر  ذذذ   لوذذذاننال  ذذذ ع   مذذذ ب  لمو لمذذذ  
 الم   ب  لمق نال  لك و ح  ل  اال ر لنار  م  رع مووظ ن ع    ر لظذا رولال مظذا. ولذ   لوذو 

نر   إللذذذه  ر  ذذو  قافنوذذاع مجلذذك (5)وذذملظا  ذذا مر  لنايذذنى قيذذل ردب روذذتن   قوذذمامردح
ر نذذذذا ووذذذر   وامذذذ   ذذذ ع   ن  ذذذذاق –للذذذك  فنرب ر  ذذذرع  ذذذح مذذذذع  لوذذذ س  لموذذذ ي روذذذتن   

ماظن ة فوتاس قن نال  و   ل لرح  إللظو. قل ر  نال  إو ة  ن ياح   ع  إللذه ر ل ذرع  -ر ل قن
 ر إلنواع قو نان )ج ن ع( إف قو مل  ا   ل ر ر.

الب روذذذلاسوه ف   مذذذ  لظذذذا إف  وذذذلاسال ر فنوذذذان   قذذذو ممذذذمرع )ج ذذذن ع(  ذذذو  لمو ذذذنس 
 لتر ب رولاسال  لتر  ف و  ا إف  ولاسال  فنوان   جملاقب رللح  لم   لم     و  لوو ول ن 

. ر    فنواع  ر  ل    للذا   لذوى   ذان   لوتذس   ل قذنى (6) يس  ول  ن لع  و   ل ا  
. رميذسن (1) ذ  ر لجمذاحر  وك لما  ي    فنواع مع قنب ر ولك جا س ة  لك  لا ن ر ل

 ل   لنس )ج ن ع(  ن و ه  لك لذر ل   لجمذاح ر ليذ اقب  نذه   لذ   ذالن ر متامذاة وذام اة ف 

                                           
 ب ر نان ميسند  نا .109 لوجس س قو قلن  لمظجن"  (2)

 ب ر نان ميسند  نا .109 .ع"  (3)

 .347  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  لمجمرل   ل امل (4)

 .346 .ع "  (5)

 .20"  .ع نان"  (6)

 .282 نان"  لوجس س قو قلن  لمظجن"  (1)
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و ل ه قن ن   ل قنب ر لم     و  ل ن    لر  سال  لوو ونق   لن ر  لك متا  وا  ف و ل ه  ح 
 .(2)قن ن   ل قن روتال س  ب رف وورسد نر م ر  ل  اال ر   امظا

لم  ذذ   ولذذان   فنوذذاع ر ل ذذرع قذذو ناذذن )ج ذذن ع(ب ر ظذذا  وذذو  ح قنذذاق  فنوذذاعب ر ا 
 مذذذا  وذذذو  ح قنذذذاق  لرجذذذرس قتذذذس حلذذذن  ج ذذذن ع  ع  ل  ذذذاال ر ذذذسال قذذذامل  ون وذذذن لل ظذذذا  ذذذح 
 لمتا  ر  لج ن   ر ل نس ذ  ر ل مان ذ  ر لم ان ذ ب رخنظذا قذو   ذنال  لمذاق م لظذا قذو   ر  ذانررب 

رنخم  (3)لج حب قظو فو س  وك قذو خيذ ن ماظذن مذع ماا ن ذاحرقو ونال  لنمح م لظا قو  
جر ن ا ر  س ة ر ر  لم   ب رنخم  لنار قن اق قو جر ن ا ف  وم   ر  س   لع   ان إف 

. ر وذ   ن  لنرمانوذ   قذو )ج ذن ع( يذان (4) تسن ما خسن   لر  س ول   لجذر ن رجظلذه   اذن
و  ع  لملو م ع  ر     ل  االب غ ن  ع نانوذه  لذك ب قظر مع  لنرمان(5)ملن اة  تما ا  لمجوم 

ب ق ن س للمجوم   ع وورسد (6) لر     ان  نانال و   ن   وتر  للك  لو مح ر لوم  ص ر لوس   
 لم     لياس  ب ر ع  و ظن مع  ح قر ن   لوتل س مو نن ة مذع   ذرس  لل رس ذ ب ر ظذو  و ذ  

للك  ور مع  لم    ر لا ن رللك  ن ذاع )ج ن ع(   نو لالمه  فم حب رمجومله  فقمح 
مذع  ل ذذ  ر لجمذاحب قمظرمذذه لذألس  غ ذذند للوذا ت ع  و خن س مذذع  س ذه  ع   ذذرع ول  ذن ة يذذاس اة 

 (7)لع  ل  اال رلع ن ر  فس  .
ر ذذاج  مرمذذرلا   لقذذلن  لوتل ذذسى ماا  ذذاة  لقذذلن ق  لمتلذذس ع" حلذذ  ع ل ذذ  مذذع لذذ ال  

 لن ذذاق ر لوظننذ ب قا ذن ل ذذ  رلل ذ   للن  ذ  خع ومروذذر  ن روذ     جذن ة لذع ناذذ   يذانس  لمذس ي ر 
قج ذذذذذن ع  ن ذذذذذس مذذذذذع  (1)مظملذذذذذ ع مذذذذذع خع و ن ذذذذذر   لذذذذذر     اذذذذذرن ة خمذذذذذا    نيذذذذذا  ر  يذذذذذنا ح

 لمرمذذذرلا   ع ول ذذذن لذذذع  اجذذذا   لليذذذنب ر انذذذه  وذذذوج   لنذذذس ق  لو ذذذرن  ل   لذذذو . 
 لا   للر     ر وو اا  ع  ساح ن ظ  جس سال  لك مرمرلا   لقلنب قال    ي ي لس ه

                                           
 .367ب رخس   لمظجن" 20 نان"  لمجمرل   ل امل  لملل ا  ج ن ع ال ح ج ن ع"  (2)

 .220ج ن ع ال ح ج ن ع"  (3)

 .211 نان"  .ع"  (4)

 .137قو  لقلن  للن و  ل س  "  نان"  فوجا ا  ر ل ن ا   (5)

 .29 نان" قلن  لمظجنب س. ماح نق  "  (6)

 .101-100 نان"  لنرمن  ت   رملالمظا قو  لقلن  للن و  ل س  ب ل وك  و  "  (7)

 ب ر نان ميسند  نا .83 وغ   للن  قو  لتنع  للقن ع"  (1)
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 لوو  ان  ظا  ل ه رل ن لنظا خس هب ر ول   ل   لذ   لوذو  وذو اا  روذا وظا  لريذرح  لذك 
.. ر وذو اا  ذر رجمالوذه  ع (2) فنيظان ملظاب  وك  نه  نم ن وه ج ق ة منظا رق  ظاة لظذا

  و ذذر   ل ن ذذ   مذذا  م ذذامن    اذذنم قذذو  لمرمذذرا. غ ذذن  ننذذا نذذنم  ع  لن لذذ   ل ال ذذ  للذذك 
مذذذمرنه  لقذذذلنى  ذذذو  لذذذوق نر   فنوذذذاع  للذذذا ب ر ف مذذذاع  إنوذذذان وهب ر    لوذذذه  لا ذذذنالب م

 رمووت له  لموون ن.
رف  اولذذ  )نل مذذ ( لذذع  م ل ذذهب  و  واذذو مذذع   س  نوذذال   نوذذان   م ال ذذهب وولذذالك  

ب قظذذر  تذذرح" حرلذذ ر  ذذا س  موذذذن اة (3)للذذك وذذانن  ل ذذنر  ر لن لذذا   للنيذذن   ر ل ان  ذذ 
لل ه  فنواع   ح ماا ند  لنر    ر لجوس  . ق و   س   نم ن وذه ممذ وة رمقذا س ة  اظن 

قو ر   ر  س.  نال   قا س ن وه مع    مذا   وذك  ف  ذاعب ر نالذ   م ذح خسر ند  لمولرنذ  
 لرع  لوالا  ر   ا ب ر نالذ   وذم  ن مذا   ل ذه قذو ن مذا  وذر د ر لمذر خقذر   نر ذه 

ب قذذذ)نل م (  (4)قذذلن   رجذذاا جوذذمه قذذو خرجذذاا جوذذ  إنوذذاع م لذذهحقذذو خقذذر   نر  غ ذذندب ر 
 جلذذذح  فنوذذذاع  لم ذذذرن  فوذذذار  لذذذوى  ذذذسرن  رلذذذه   س ب ر لذذذوى  لن ذذذه )نل مذذذ (  ذذذر مذذذا 

 .(5) تيسد نتاس  ل س     ل ر  خى نر   فنواع  ل ا ن   روجن وه  ل لل   للك  فنر
 لمظمذذذذ  لونوتذذذذاق  ذذذذالنر   للذذذذا   لقذذذذلن  و ة لنذذذذس )نل مذذذذ ( ف   مذذذذع لذذذذر     لملنقذذذذ   

) فنواع( مع      لم     فنمو  ليذ  ن  لذك   ذ   ل ذر ع  لر وذ ب  و  ذر م ذح جذان  
رلل ذذهب ويذذ ي غا ذذ   لقذذلن لنذذس )نل مذذ (  (1)ر نذذ ع س نذذ   لذذك  نر لذذ  نلنقظذذا رلذذع نلنقظذذا
لن  ذو  رمظمذ   لقذالن  ذو  وذوجوق مقذا (2)غا    و اس   ب  و اس  فنوذاع  ذال رع  لر وذ 

 ل رعب رل ر  لقذالن حمذع  الذ  لر  ذ  ر رلذس خق ذان ة قلذ ر مذع  الذ  قذ ناة مذع ف قذوق 
إف  ل. إنما  لقالن مع  مسا  يذا   ر  ذه  لا  ذ  إلذك خغقذ    لذر    رخق ذان   ق نقذ  جان ذاة 

                                           
ت ذذ  رملالمظذذا قذذو  لقذذلن  للن ذذو  ب ر لنرمن 35-34ب ر ن  ذذ   ف ذذس اب االذذسال وذذل س" 232 ناذذن"  ل ن ذذاح"  (2)

 .138-136ب ر فوجا ا  ر ل ن ا  قو  لقلن  للن و  ل س  " 103-101 ل س  " 
 .198 نان"  س   لمظجن"  (3)

 .26 ل ن اح"  (4)

 .25-23"  .ع  نان" (5)

 .76"  ل ن اح نان"  (1)

 .77 نان"  . ع"  (2)
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ح  ذح   يذان   إلذك مذا  ن ذرم و وظذا. قو يذنرع  نذا  لر  ذ  رول ذنرع للذك  منظا ر  ذرا
ح ر ل  و و رنظا خق ان  لقالن رلر   ه. رل نظا قو  ل ت ت  لر      ر ق ذان    ق انب ر ر 

ل    وق ظا  لقذالن رف   وذسلظاب رف خ تاظذاب ل نذه نقذ  جان ذاة مذع  لوذوان لنظذا ريذرا   ذح 
ر ذذذول   وذذذومسا  (3)خ يذذذان   إل ظذذذاب  ذذذ  وذذذن    ر   ا ذذذا ووذذذوجلرع خلر نظذذذا روو  يذذذرع ملان ظذذذاح

ر ل  ذذذاال  لوذذذو  (4))نل م (حغذذذو قد مذذذع ون ذذذ   ل  ذذذاال رنرن ذذذا ر ر نظذذذاح لممذذذمرع  لقذذذلنى لنذذذس 
 تيذذس ا )نل مذذ (  ذذو   ذذاال  ل ذذنس ر ذذر قذذو ر ذذسال  لرجذذرس حق ذذح مذذا   و ذذه  إلنوذذاع إنامذذا  ذذسرن 
 رح م رن ر  س  ر  إلنوذاع.  ذرح  ذو   لم ذرن وذسرن للرمذه رقلوذ وه ريذنالوه روجانوذه 

ر قو  لظا  ولك رن ق خمن ر  سب ر ذر خع  اظذن رقنرنه. ر رح  و   لم رن وسرن ئس  ه. قظ
ن وه لن وه للاه  سن   لترم  لوو وو ن  ه قو   ن  لرجرس. رف   م  للمح   و ه إفا  متس ن 

. قذذذ)نل م (  لوذذ    قذذلرع  ل  ذذاال (5)مذذا  سن ذذه و    للمذذح مذذع ملنقذذ  ن وذذه خر  تيذذ ه لنظذذاح
ه  لقذذلنى  ذذنو    جر نذذ   ل  ذذاال.  لظذذاب رغ ذذن اامذذ  ل  ذذنال  ر لمذذو   مذذاب ر نمذذا ممذذمرن

ر    جان  قذو  ذود  ل  ذاال  ذر  لذن ر  تذرح" حإننذا قذو  ذح مذا ن لذح ر ذحا مذا نتذرح ر ذحا مذا 
.  رما  فس  لنسد إف نورح ح  ع ن ر  ل او  رن ر ور د. (6)ناحون و  إناما ن و  لع  ن 

 ر فس ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذ   لذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذوى  وذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذو    ع  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذسلك خس  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذاة  ذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذذر 
 . قذذذذذذذذسرن   س   ذذذذذذذذر  لو نذذذذذذذذو   مذذذذذذذذانح  لتلذذذذذذذذ  (7)هحمذذذذذذذذع  ذذذذذذذذ رس نوذذذذذذذذرله مذذذذذذذذع  ل ذذذذذذذذه رل اذذذذذذذذ

. (2)ب فع  اجاونذذا قذذو  لول  ذذن لذذع  لذذن ر  ل قذذن     ذذ   اجذذا   لليذذن ر  سوذذظا(1) ل قذذنى
ر لول  ذذن  لمذذن س لنذذس )نل مذذ (  ذذر  لول  ذذن  فنوذذانو  لذذوى  قذذ ح  فس  لنذذس )نل مذذ ( ن وذذهب 

ع  ذذود  لللذذر   نمذذا  ل ذذن لذذع ر ذذر  ظذذو   ونقذذ  لذذع  ذذح  لللذذر   فنوذذان  ب  ع  ذذح ر  ذذس مذذ
حجانذذذ  ر  ذذذس مذذذع  ليذذذن ا مذذذ  ن وذذذه رمذذذ   ف ذذذر ع مذذذع  ر ل ذذذه ق  نظذذذا  لجذذذس رح ر لوذذذر  و 
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ر فنظذذذان ونوذذذا  قذذذو مجذذذان موذذذوتل   لمذذذظا لذذذع  لذذذر قذذذو وقذذذ ح   ذذذن ة  ر م   ذذذاة. خمذذذا 
ر ول  قمممرع  لقلن لع )نل م (  (3) لم     لوى ولوتو ق ه جم   ول   لمجانى قا س ح

محب  نذذه  ونذذذارح  ل  ذذاال مذذع جم ذذذ  نر   ظذذاب رمظمذذ    س   فوذذذار  ذذو ح لول  ذذن لذذذع قذذا
 فنواع ر ح  اجاوه ر افوه ول  ن ة جم وةب ياس اة مع ق نه خع  والس  فنوذاع للذك و ظذ  

ر جذح  ذود  لمظمذ  نذاسم  (4)ن وه رو ظ   ل ا   مع رجرسدب ر ع  مظس له  ل ن    لذك غا وذهح
لول  ذن لذع  لممذمرع. ر ذود  ل ن ذ   ذو ح ن ذ   لول  ذن لذع  ذح مذا  جذرح )نل م (   ن    

قذو اذا ن  ل اوذذ ب  وذك ر ع لذذانر  لوتال ذس  لوذذو نتسوذظا ر للتانذذس  لوذو نذذس ع  ظذا. ر ن ذذ  
خ ذذسر مذذع خى وتل ذذس رخى لت ذذسال ر ذذو  لوذذو  -قذذو نخ ذذو ار ل ذذو  لنل مذذ ر – لول  ذذن  ذذود  ذذو 

 لول  ذذن  ذذود ومذذنس )نل مذذ ( للذذك ممذذمرع  لقذذلن  لتذذس   . ر  ن ذذ  (5)والذذ   لوتال ذذس ر للتانذذسح
ر غن مه مللناة  موس  ه للنظج  لجس س  لوى  نوظجذه قذلن ق  ل س  ذ   لقذلن  ب راايذ   لذسما 
  ولسر  لع ممام ع  لقلن  لتذس   رمرمذرلاوه  لم لرقذه  لوذو فوم ذح   اونذا رف ومذ  إل ظذا 

   لقلن مم ع قو غ ن  ل  ح ر لنوذ  ب خع نا -  مح  ل ن – يل ب قظر  ترح" حخسن نا 
ر لمذذس  ر لظجذذاق ب ر لريذذ  ر لن ذذاقب ر ل اذذن ر ل ماوذذ . لذذو   خ ن ونذذا ن مذذ   لذذر قذذلن ننا 

ب ر تيذس  ظذلفق  لقذلن قب ج ذن ع (6) ل س   ع  لو ع وجاونر  خع  ولسر   ود  ل ذسرس  لمتسوذ ح
ل ن تذذ  ملذذاةب رجذذذاق  رمسنوذذوهب رللذذك رقذذ   ذذو  جذذذاق قذذلن نل مذذ  جس ذذس ة قذذذو  لم وذذرم ر 

مرمرلاوه جس سال  لن را  لو ملوب  و  ان   يانسال و    لع ن وه  لوذو وم ذح لنذسد رلنذس 
مذع وذل  وذ  له  لذن ر  فنوذان    ل رن ذ ب ر ذاع ممذمرنه   يذي لذع  ل  ذاال  لظذا موجواذسال 

  م  ج مع  للر    ر  ق ان.
  م ذ  مر   ذ  قذلن   لل  ذاال  و  ع مما و     وما  قلن ق  لمظجذن ونا ذن ة رو   تذاة   

  لوو    رنظا خغن ماة رنل   رميسن ة رغا  .
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 بية والعربيةوابولو وصلتها بالثقافتين االور جماعة

عػػف واحبػػتم وةدببػػدز ووبتعػػتد  )شػػير  ت وحػػدم  در ػػد واػػدبووفز بػػت عزوؿ تػػبعػػد ت ت ت 
فػػ  وا ػػتحد وةدببػػد اتحقبػػؽ  )واعقػػتد عػػف دوةػػرم واشػػعر وو شػػنتا، بػػتا درز وو  ػػرود  )وا ػػتز   

 ػف رر ػتم   تمب  ػت واحدودوبػد حػوؿ  فل  ت، واذوتبد واجدبػدمز وبعػد ت فر ػت  در ػد وا  جػر
 . ٔ)شيؿ واشعر و حتووه ز وادت ف  ظؿ مذو وا  تخ ج تعد تعرؼ بت ـ وبواو

 شػػػػذت مػػػػذه واج تعػػػػد ز فػػػػ  ظػػػػروؼ تيػػػػتد تيػػػػوف ووحػػػػدم  ػػػػف وا ػػػػووح  وا بت ػػػػبد  
ووالجت تعبد وواتربوبد ووا يربدز وابس  رببًت وف تيوف فػ    ػوس شػبتذ مػذه واج تعػد ر بػد 

وح ػػػد زيػػػ  وبػػػو )ف قبػػػود واقػػػدبـز  ػػػف وجػػػؿ واحػػػدبدز ا وويبػػػد واتقػػػدـز وقػػػد عبػػػر بػػػتاتحرر  ػػػ
   ووقف وف وايوف ف  تحػوؿ   ػت رز رروةد مذه واج تعد عف ذاؾ واتحرر وذ قتؿ: "  د تش

وتطورز ووف  ت  روه ح  ًت وآلف قػد ال برىػع ع ػ، جبػؿ  قبػؿ وأف وا ير وال  ت   ف  تبدؿ 
و تح ػ ، و ػنف تز وايػف يػؿ مػذو ال بع ػ  أف ج ػد ت عػدبـ ي ت و  ت اـ  رض عف يدبر   ت 

واجػػػدو  ز واػػػف بطتاب ػػػت واعقػػػؿ ويدػػػر  ػػػف واوفػػػتم اعهػػػر ت واحتىػػػر  تهػػػد واجػػػومر وا يػػػر 
مػذو بجعل ػت  ػدرؾ وف واهػروع وا  ػت ر بػبف واقػدبـ  )وبػ  شػتد  وف قػوؿ   ٕ)وال  ت   عت د"

 تعبدز ةف مذو وال تقتؿ  تابًت  ت بيوف وواجدبدز ووال تقتؿ  ف واقدبـ واع واجدبدز حت بد وجت
 رتبطًت "بحبتم وال ػد والجت تعبػد وبتار بػد فػ  تحػوؿ واتبػتر واقػدبـ واػع تبػتروت و ػر  جدبػدم 

. وا ػػػذو فػػػاف و هػػػتر واجدبػػػد  ٖ)وقػػػرذ واػػػع وح ت ػػػ ـ وويدػػػر ت شػػػبًت  ػػػ   نب ػػػتت حبػػػتت ـ"
ر بػد  ػ  ـ فػ  وف ب دلػوو  دريوف ةم بد مذو واتطورز وبحػتربوف وهػحتذ واقػدبـ  ػف أجلػ، 

 ت دبًن    تحًت بقظًت واروح واج تعبد واحبد عهرًو وببةد.
وم ػػػػػت ببػػػػػرز  ػػػػػهوؿ ووجػػػػػذ حػػػػػوؿ مػػػػػذه واج تعػػػػػد. مػػػػػؿ شػػػػػيلت  در ػػػػػد ودببػػػػػد ا ػػػػػت  

  هتةه تز وومدوف تز وطتبع ت وا تص أو و  ت ج تعد تجدبدبد؟
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 ح د ػ)در ػدز فػاقد وت ؽ عدد  ف وابتحدبف علع وف وبواػو تشػيؿ ج تعػد واػـ تيػف   
. ومػو  ٔ)بر  و  ت اـ تيف  در ػد  تجت  ػد ذوت  ػذمذ  وحػد ذ   هػتةص   بػزم    دور

ال ب تلػػػؼ عػػػف  ػػػتبق، وذ جعل ػػػت   شػػػوق  ىػػػبؼ)بػػػذاؾ ب  ػػػ  ع  ػػػت هػػػ د وا در ػػػدز ورأ  
وف   ػػػ  وادور ػػػبف ع  ػػػت هػػػ د    ح ػػػد أح ػػػد واعػػػزذ). وبػػػر   ٕ)ج تعػػػد بعوزمػػػت وات طػػػبط

تب  وا در د  ف حبد و  ت ت  ض و ت ػًت الجػؿ تحقبػؽ ومػدوؼ وا در د  تتج عف ف   ـ اط
 عب ػػد فػػ  وا ػػف واشػػعر  وت ػػزع فػػ  ذاػػؾ عػػف رهبػػد فل ػػ بد  تهػػد وا عػػتاـ وواحػػدود. بب  ػػت 
تػ  ض واج تعػد اتشػػجب   وعبػتت  ػػف وا ػف واشػػعر  وو وا ػف واقههػػ  وو وا ػف وا  ػػرح ز 

ؾ علع قدر يببر وو ب بر  ػف وتىـ تحت اووة ت  وعبتت  ف وا بدعبف ف  مذو وا ف وو ذو
 . ٖ)و تنؼ وا زوج وو وا ذمذ وو والتجتهز ومذو  ت فعلت، مذه واج تعد

فلػػ، رأ    ػػتاؼ ا ػػف  ػػبق،  ػػف ثروم وابػػتحدبفز وذ بػػر  وف عػػدـ    شػػذت ؿي ػػت)و ػػت  
وجود  ذمذ أدب   حدد تعػرؼ بػ، ج تعػد وبواػو ال ب  ػ  يو  ػت  در ػد ا ػت او  ػت وطتبع ػت 

شػعروة ت واػذبف ج عػت ـ واهػدوقد ووار بػد فػ   حتربػد واقػدبـ و جػتروم واجدبػد واذ   تد  تػتج 
. ويػػتف والػػوف وانتاػػذ علػػع  ٗ)وواتػػذدر بتاتبػػتروت وةدببػػد وانرببػػد ووال طػػنؽ  ىػػ و ًت وشػػينً 

ز وقػد  ػتعدت عوو ػؿ   تل ػد علػع بػروز وبلػورم  ٘) تتج مذه واج تعد مػو والػوف وارو ت  ػ 
)وبػػػ  قػػػوؿ   ي ػػػتؿ  شػػػذت)بعػػػزز رأ  و  ػػػت   ٙ)، ج تعػػػد وبواػػػومػػػذو والتجػػػته واػػػذ  عرفػػػت بػػػ

ومػػو بهػػؼ شػػعر ج تعػػد وبواػػو بذ ػػ، "بت ػػـ بػػتاقلؽ واع بػػؽ وعػػدـ وال ػػتقرور وواجػػرأم  شػػتد  
وا ػػتدرم فػػ  ربػػدوم وةفيػػترز وفػػ  طػػرؽ وا ووىػػب  واتػػ  اػػـ تطػػرؽ  ػػف قبػػؿز وت ػػتوؿ وةشػػبتم 

ت ػػرج واػػع واوجػػود  زبػػرم واػػره ز ع بقػػد واب ػػبطد وا ذاوفػػد بػػروح و  ػػت بد وقلػػذ   عػػـ بػػتا ف ف
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فػػتبو شػػتد  بػػر  و  ػػت  در ػػد ا ػػت   ٔ)"وةحػػنـز ا ػػت قب ػػد واظػػوومر واعلوبػػد ووارووةػػ  وايو بػػد
 هتةهػػػ ت وا يربػػػد ووةدببػػػدز ومػػػ  جدبػػػدم فػػػ  طػػػرح  ىػػػ و  ت واشػػػعر ز ومػػػذو هػػػحب ز 

ف حبػػد فتابتحػػد بػػر  وف وبواػػو شػػيلت  در ػػد ال تقهػػر عػػف  در ػػت  واػػدبووف ووا  جػػر  ػػ
وةم بدز وم   در د تذيبد الدور واذ  قت ت ب،  در تت واػدبووف ووا  جػرز ا ػت  هتةهػ ت 

 وطتبع ت وا تص ف  شيؿ واشعر و ى و ،.
وف  عبتر واحدودد واشعربد بي ف ف  والبدوع وواتجدبد وواتحوؿ  ف وا  طبػد وارو ػ د  

ًو  هػبًت راّل وذو و ػتزود أدبته ػت واع واتجربذ وا تحوؿ وذ ال " ببؿ واػع وف بتجػدد أدب ػت تجدبػد
ت يّبػػأو ػػف مػػذو وا  طلػػؽ   ٕ)وشػػعروه ت  ػػف واتعلػػبـ ووادقتفػػد بتاقػػدبـ وواجدبػػد فػػ  وقػػت ووحػػد"

و تل تـ وروع  ت ف  رو ت  ػبد وا رجػ  وانربػ   ػف ره  و ىػت بفز   ػت  علع  در د وبواو
وف رفىػػ ـ ال  ػػتمبـ يػػتف ا ػػت حهػػبلد دوفعػػد واػػع رجػػتدم واتعببػػر وتعهػػبر وارهبػػد واشػػعربد. و 

وال ووقػػؼ وا ػػتةدم فػػ  واحبػػتمز  ػػ لت علػػب ـ وف بت دلػػوو وا ووقػػؼ ووا  ػػتمبـ وانرببػػدز ويػػػتف 
يػػتف بح ػػؿ دقتفػػد روقبػػد   أبو شػػتد ػ)ادقػػتفت ـ أدػػر  لحػػوظ فػػ  ت دػػؿ   ػػتمبـ حدودػػد وانػػرذز فػػ

تم فتحت ذم ػ، علػع واػووف   تل ػد  ػف وةدذ ووا قػتش ووا  ػتجنت جعلتػ، بشػترؾ  بػرم ودبػ
ش هػبت،ز وذ يػتف بػدعو واػع واترج ػد ذوت تػذدبر قػو  فػ   واعتاـ. ويت ت دقتفتػ، وال جلبزبػد

ز و ػت بعػزز ذاػؾ قواػ، عػف وةدببػد وال جلبزبػد  ٖ)وات  ت تعد علع وة ذ  ػف وآلدوذ وانرببػد
)فرجب بػػػت  : "ابدببػػػد وال جلبزبػػػد فرجب بػػػت يروفػػػورد درو ػػػتت  قدبػػػد قب ػػػد وعتػػػتدت  شػػػرمت فػػػ  

ا جنت وال يلبزبد واروقبد ت توات فب ػت درو ػد والدذ والوربػ  بهػروحت ت وا عتػتدمز دػـ ]...[ و
ج عت ػػػت فػػػ  يتػػػتذ أهػػػدرت،   ػػػذ عشػػػر  ػػػ ووت بت ػػػـ )درو ػػػتت فػػػ  وةدذ وةج بػػػ  . وقػػػد 
أعجب     ، به د  تهػد وا هػؿ والوؿ واػذ  ت تواػت فبػ، واتػدمور واحتىػر واػذ  وهػتذ 

  ٗ)درس بلبغ ا ت ف  دور وال تقتؿ واحتىر ةدب ت واعرب " وةدذ وا ر    ]...[ ومذو وا هؿ
تػ،ز وجعل ػت قتة ػد وج عبد وبواوز ا وويبد واتقدـ وانرب  و جتر   وبو شتد )وةجؿ ذاؾ و س 

                                           
 وطبتؼ واربب ز وح د زي  وبو شتد : وا قد د: ـ   .  ٔ)

 .ٖٛ: تقلبد وتجدبد  ٕ)

 .ٖٗ/ ٕب ظر: قطرم  ف بروع ف  وةدذ ووالجت تعز وح د زي  وبو شتد :   ٖ)

 .ٚٛ/ ٕ.ف: ـ  ٗ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٜٔٔ 

علػػع واتعػػتوف وةدبػػ  واػػذ  بحػػدد مػػذو واتقػػدـ بنبػػد وات دبػػؿ وا   ػػت  واػػبقظ الػػروح واج تعبػػد 
ببػػد واحتىػػرم مػػػو واتعػػتوف فػػ  يػػػؿ و ور ا  ىػػػد والواحبػػد عهػػرًو وببةػػػد. فبقػػوؿ: "وف شػػعتر و

شػػ م حتػػع فػػ  واع لبػػتت ووةدببػػتت فت ػػ   وآلف بذبحػػتد واج تعػػد وت ػػزؾ أ بػػتر وات ػػت د 
وا ير  ببف ودبتم وانرذ وعل تة، واػذبف ا ػـ  ػف واج عبػتت ووة دبػد وادتبتػد بقػدر  ػت ا ػت  ػف 

تحقػؽ اػ، قػد . و  ٔ)  ىػد وا يربػد" ظتمر وات يؾ ووا ذالف وواتحت د. فل حتوؿ واتشب، ب ذه وا
 .ٕٖٜٔذاؾ عتـ 
ث ػر   ػت وجػدت روفػدًو او دل ت ويبت  در د وبواو علع وا رج  وانرب  وتػذدرت بػ،ز ف 

ت  ؿ   ،  ت بنةػـ دعوت ػت واحدودوبػدز ووف يت ػت دػتةرم علػع واقػدبـ ز ايػف دوف رفىػ، يلػ،ز 
د  رمػػوف ب  ػػتروت  ػػبقت ت ةف وعىػػتممت علػػع بقػػبف وف وا  ػػتذ واػػع جػػومر واحدودػػد واشػػعرب

  ٕ) تهػػلد و تعتقبػػد و ريبػػد تع ػػؿ علػػع تشػػيبؿ وادقتفػػد واعرببػػد ووال  ػػت بد علػػع حػػد  ػػووم
وا ػػذو فقػػد تػػذدرت ب  ػػتمبـ واشػػعر واعربػػ  واقػػدبـز وب  ػػتمبـ واشػػعر واعربػػ  واحػػدبد وا ت دلػػد 

تم ذوتبػدز وتعتاب ػ، واجدبػدمز و ػت جػتمت بػ،  در ػد واػدبووف  ػف تذ ػؿ و عت ػ   طروف)بج ود 
وتػػذدرت ب ػػت جػػتمت بػػ،  در ػػد وا  جػػر  ػػف دػػورم علػػع وا ع ػػع واوىػػع  النػػد و ػػف واقلػػؽ 

 . ٖ)واوجود  ف  مذه واحبتم
 
 
 
 
 
 

 ابولو جماعةطرائق ارسال مفهوم الحداثة عند 

                                           
 .ٖٜ  رح وةدذز وح د زي  وبو شتد :   ٔ)

 .ٕٛب ظر: واتذهبؿ وواحدودد ف  واشعر واعرب :   ٕ)

 .ٚٗٔب ظر: عف والند وةدذ ووا قد:   ٖ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٓ 

أفػػتدت ج تعػػد وبواػػو  ػػف روح واتعػػتوف واػػذ  بشػػعر بػػ، وفرودمػػت ف ػػعت واػػع وهػػدور  
ابيػػوف مػػذو واعػػدد ووالعػػدود وانحقػػد  ٕٖٜٔ  ػػت فػػ  واعػػتـ  جلػػد ودببػػد وهػػدر واعػػدد والوؿ  

. وقػػػد عػػػدت مػػػذه وا جلػػػد أوؿ  جلػػػد  ػػػف  وع ػػػت  ٔ)ب دتبػػػد وا ػػػتطؽ وار ػػػ   ا ػػػذه واج تعػػػد
  ههد ا شر واشػعر ووالبحػتد وا تهػلد بػ،. وأفػتدت    ػت ج تعػد وبواػو فػ  واػدعوم واػع 

ت ػػت مػػو جعػؿ واشػػعر روقبػػًت واتجدبػد فػػ  شػػيؿ واقهػبدم و حتوومػػت ز ةف مػػدؼ واج تعػد و جل
  ػػدًن الجت ػػذ واحػػ   ػػف واحبػػتم وا عبشػػد وبػػد روح واتعػػتوف ووا حبػػد بػػبف ج بػػ  واشػػعرومز 

  ٕ)وةوؿ  ف  جلد وبواو. دالعد )وب  شتد  وبتى  ذاؾ  ف  نؿ  قد د 
واػػـ تقتهػػر  جلػػد وبواػػو علػػع  شػػر والبحػػتد وواشػػعر واعربػػ  واجدبػػد وو  ػػت عّرفػػت  

بػر  ػػف رووةػ  واشػػعر وانربػػ  عػف طربػػؽ  ػت  شػػرت،  ػف ترج ػػتت و تهػػد يدبواقػتر  واعربػػ  
. ويػتف  ٖ) تيتف بتهؿ بتر بخ والتجػته وارو ت  ػ  فػ  واشػعر واحػدبد فػ  وا شػرؽ واعربػ 

يتتب ت بترج وف ايبتر واشعروم وا ر  ببف وبوىحوف  ذومب ـ ا  تعدم واشبتذ واطتا  علػع 
وقػػد و ػػت رت وا جلػػد حتػػع   ٗ)م فػػ  واعػػتاـ وانربػػ   ػػتبرم وا ػػذومذ والدببػػد واحدبدػػد ووا شػػ ور 

 علع مذو وا  ج. ٖٜٗٔتوق  ت ف  واعتـ 
 قػػتاًل يشػػؼ فبػػ، عػػف  ٖٜٙٔفػػ   جلػػد )وا عػػرض  فػػ  واعػػتـ  )وبػػو شػػبيد و شػػر  

 . ٘)ر بت، ف  وابحد عف والدذ وارفب  واليدر رقبتً 
دمػػت ببشػػػروف وأفػػتدت واج تعػػد أبىػػػًت  ػػف طربقػػد يتتبػػػد  قػػد تت الػػدوووبف فػػػروح أفرو 

بذفيػػترمـ واجدبػػدم فػػ   قػػد تت دوووبػػ  ـ بػػذقن  ـ وو بػػذقنـ  ربػػدب ـ و حبػػب ـ  ػػتدربف فب ػػت 
 قد د أحد دوووب ،   وبو شتد )ثروممـ واحدبدد ف     ـو واشعر وب بت، وايت لدز وقد و تنؿ 

ابتحػػدد عػػف  شػػذم ج تعػػد وبواػػوز وعػػف    ػػـو واشػػعر واحػػؽ وارفبػػ  واػػذ  وجت عػػوو فبػػ، و ػػف 

                                           
ز ووالتجتمػتت وواحريػتت فػ  واشػعر ٛٓٗ-ٗٓٗب ظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد فػ  واشػعر واعربػ  واحػدبد:   ٔ)

 .ٓٓٗواعرب  واحدبد: 

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٕٓٗ ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد: ب  ٕ)

 .ٗٓٗب ظر: ـ.ف :   ٖ)

 .ٔٚب ظر: واشعر واعرب  وا عتهر ف   هر:   ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٜٔب ظر: وابتس وبو شبيدز ربتت عوض:   ٘)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٔ 

 قػد تت دوووب ػ، وال ػر ابػد أفيػتره وثروةػ،    لبػؿ  طػروف)و  واشتب )ز وو تنؿ مو و ٔ)أجل،
ب، واشػػػبببد واطتاعػػػد وال ػػػب ت  قػػػد تت دوووب ػػػ، واجدبػػػدم عػػػف واشػػػعر وومدوفػػػ، ور ػػػتات،ز اتتشػػػرّ 
–قػد قػتؿ و ػدوم وا جػر  و )أطبػتؼ وارببػ  . ف)واش ؽ وابتي   و)واب بوع  و)فػوؽ واعبػتذ  و)

تهدبر دبوو ، )فوؽ واعبتذ : "وبتار ـ   ػت بت لػؿ مػذو واتهػدبر  ػف روح واتبػـر ف   - دنً 
ب ػػت وواقػػدرم بػػؿ وآلتػػ  روح وابدوبػػد حبد ػػت و ت  ػػ،   عػػـ بتات ػػتهؿ ال  ػػتقبؿ ال  ػػت  ل ػػ  فػػ  واجاف

 ت دـ واتقدـ بجػرأم ومػذو مػو واتطػور واهػتا  واػذ  علع وال تبعتذ وايل  ة تابب ت ودقتةؽ ف ّ 
 . ٕ)حبب،"  رح ب، و 
و ف وةداد علع أم بد وا قد د وات  تيتذ الدبووف ع د ج تعد وبواوز وار ػتاد واتػ   
.  ٖ)ووات  بطلذ   ، فب ػت يتتبػد  قد ػد ادبوو ػ،   ح د واحلبو )واع هدبق،   واشتب )بعد ت 

 وا بذ  ت ظ ر دبوو ، )أ ت   واحبتم   ف  بر  قد د.
ز  ٗ)عربد بيتتبػد وا قػتالت وواشػعر فػ  واهػحؼواذ  بدأ حدودتػ، واشػ )وبو شبيد و ت  

واشعربد وم  )أفتع  وا ردوس  ب قد د وه ت بذ  ت روةعد و ػتدرم فقد قّدـ ةبرز  ج وعتت، 
وقػػػد ىػػػ   ت  عظػػػـ ثروةػػػ، واحدودوبػػػد عػػػف واشػػػعر و  تمب ػػػ، وا قدبػػػد واتػػػ  ت ػػػص   ٘)وجربةػػػد

 ػف جوو ػذ وات تعػؿ  وً ت يدبػر . و جد ف  تلؾ وا قػد ت ٙ)واشعر وواشتعر ووا ظربتت ووا ذومذ
بػػبف واشػػعر وواعهػػرز وبػػبف واشػػعر ووادقتفػػتت ون  ػػت بدز وبػػبف واشػػعر ووا دب ػػدز الف ُيتػػتذ 
مػػذه وا قػػد تت يػػت وو ب  ػػدوف احػػدود  قلػػد جدبػػدم ثتبػػدز و ػػف م ػػت يػػت وو ب ليػػوف واقػػدرم علػػع 

 رحدود وات تعؿ ببف ودووت ـ واتعببربد و هتةص واعهر.

                                           
 .ٓٔٔز وهد د واحدودد: ٜب ظر: وطبتؼ واربب  :   ٔ)

 .وح د زي  وبو شتد : ؾ فوؽ واعبتذز  ٕ)

 .ٔٚٔب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتمز د. ع ر فروخ:   ٖ)

 .ٕٛٔ-ٕٚٔب ظر: وابتس وبو شبيد وشعرهز د. رزوؽ فرج رزوؽ:   ٗ)

 .ٕٗٓ: ـ.فب ظر:   ٘)

 .ٕٗٓو  ٖٓٔب ظر: ـ.ف :   ٙ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٕٔ 

واشػػعر    ػػ، ابػػد أفيػػترمـ فػػ  واتعػػتوف ووابقػػتم ووالرتقػػتم وفػػ  ووظػػؼ ج تعػػد أبواػػو  
 : ٔ)بقوؿ )وبو شتد   بر ت دبؿ. ف ذو  دت دبؿ ووقع ـ واج تع  عهرًو وببة

 ووبذؿ  ف ونح تف ج َدؾ  قهَدؾ ـّ  ّؿ واوفتَم واج 
 و تعتوف فلت س هػػّدؾ  طبػ  واحبػتم تبػتدؿُ  
  ٕ)بقوؿ )واشتب  وذوؾ 

 أ ت بت شعر قطعد  ف وجود    ف حبتت  أ ت بت شعر ه حد 
 أبدّ  واع ه بػـ واوجػػودِ   فبؾ  ت ف  جوو ح   ف ح بف 
طربقػػد وا حتىػػرم ابلقػػ   حتىػػرم بع ػػووف )وا بػػتؿ واشػػعر  ع ػػد  )واشػػتب  وو ػػتنؿ  

واعرذ  ف  )ج عبد قد تم واهػتدقبد  دػـ طبعػت فػ  يتػتذ   ػتقؿ. وقػد عػدمت واجبػؿ واػذ  
ز بب  ت   ٖ)  طلؽ  در د جدبدم ف  والدذ م   در د وادورم والدببد  )واشتب جتم بعد وفتم 

 . ٗ)اليدبر  ف وات ـ وةدببد ووادب بديت ت ف  حبتت،  ببًت ف  تعرى، 
بتببف ا ت  ف مذو أف ج تعػد وبواػو اػـ تيػف ت ػلؾ  ػببؿ واتطببػؽ فقػط ا ػت ث  ػت بػ،  

ققػد بػذاؾ ودػرًو    ػًت فػ  تطػور  ف   تمبـ ف  واشعرز وو  ػت  ػليت  ػببؿ وات ظبػر أبىػًت  ح
  أبػػت شػػتد ). وب ػػتًم علػػع ذاػػؾ وةدػػر جعػػؿ )ي ػػتؿ  شػػذت   ٘)واشػػعر واعربػػ  واحػػدبد و قػػده

دتاد دندد تدبف ا ـ حريػد واحدودػد واشػعربد واعرببػد  ػف  ػتحبتبف: والواػع  ػف حبػد وا لػؽ 
 ػػػـ  طػػػروف وةدبػػػ  وذاػػػؾ بع لبػػػد وات ظبػػػر وا قػػػد  ا ػػػت فػػػ   طلػػػ  واقػػػرف واعشػػػربف ويػػػتف أوا

. ووادت بد  ف حبد تقدبـ وا  تذج واشعربد واروةدم وات  ى  ت أ لذ دوووب ػ، )شير  ودت ب ـ 
واجػػزم وادػػت    ودبوو ػػ، والوؿ -ويتبػػ،ز ووم  ػػت يتتبػػ، )قطػػرم  ػػف بػػروع فػػ  وةدذ ووالجت ػػتع

                                           
)وةبػػػوم  فػػػ  دبوو ػػػ،  ز وب ظػػػر ان ػػػتزودم قهػػػبدمٖٚوا  ت ػػػذ  ػػػف شػػػعر وبػػػ  شػػػتد ز وح ػػػد زيػػػ  وبػػػو شػػػتد :   ٔ)

 .ٕٛ)وايتةف وادت   : 

 ز واـ ت شر واقهبدم ف  وادبووف.ٖٗٔشعرهز وبو واقت ـ  ح د  ح ود يرو:  –واشتب  حبتت،   ٕ)

 .ٖ٘ٔب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٖ)

 .ٕ٘درو د و  تتروت ز رجتم وا قتش:  –ب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم   ٗ)

 .٘ٔٗظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر واعرب  واحدبد: ب   ٘)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٖٔ 

 )واشػػتب  . وو ػػتطتع  ٔ))و ػدوم وا جػػر  حبػػد ت دػػؿ واشػػعر واجدبػػد واػذ  طلبتػػ، ج تعػػد وبواػػو
ف ب تج شػعرًو بيػتد بقتػرذ  ػف ت ظبروتػ، ومػ  ظػتمرم ترومػت ) ػل ع واجبو ػ    ت ػردم و تػتز و

يػتف بنلػذ علبػ، وا ظربػد واشػعربد واتػ  تت ػوؽ علػع  -ي ت تػر –ب ت مذو واشتعر ةف جبل، 
 . ٕ)واتطببؽز وواتجربد واشعربد وات  يت ت شتةعد ع د وا دورس وةدببد واعرببد

 ػػ  واتطببػػؽ وحبت ػػًت و ػػر. و ػػت ات ظبػػر أحبت ػػًتز ووات ظبػػر وقػػد تػػدو ؿ واتطببػػؽ  ػػ  و 
ز و ػت وجػود أببػتت تيشػؼ عػف    ػـو واشػعر فػ   ٖ)وجود وا  تذج وا  تقتم ف  ود تم وات ظبر

 وال دابنف علع ذاؾ.  ٗ)عدد  ف واقهتةد
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند جماعة ابولو

                                           
 .ٖٔٓ: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر واعرب  واحدبدب ظر:   ٔ)

. وب ظػػر اافػػتدم : وبػػو واقت ػػـ واشػػتب  شػػتعر ٖٚٗب ظػػر: والتجتمػػتت وواحريػػتت فػػ  واشػػعر واعربػػ  واحػػدبد:   ٕ)
 .ٜٕ-ٕٚواحذ ووادورم: 

 .ٕٛز وب ظر: وايتةف وادت  : ٖ٘٘ي : ب ظر: واش ؽ وابت  ٖ)

 .ٖ٘ب ظر: و ت   واحبتمز وبو واقت ـ واشتب :   ٗ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٗ 

وا ردبػػد بنبػػد ت جبػػد واػػروح واج تعبػػد  ح جبػػد واػػرو  ػػعت ج تعػػد وبواػػو واػػع تجػػتوز ت 
وت دبل ػػت فػػ  بعػػدب ت واز ػػت   ووا يػػت  ز ت دػػبًن    تحػػًت علػػع يػػؿ جدبػػد ووف ت ػػوع  هػػدره ز 
وايف بحّس بقظ  ف وجػؿ وا ػ و واج ػتع  ووالرتقػتم واج ػتع . وبتجلػع يدبػر  ػف ذاػؾ فػ  

وف  ف و ت رورمـ علع والبحتد ابس أدؿ علع وازاؿ واذ  بق  فب، وا ردب" )وب  شتد  قوؿ 
وا ظربد واعقب د عف و ترم واشعر و ػت بت ػرع علب ػت  ػف وةومػتـ واتقلبدبػد واتػ   شػذت ج عبػد 
وبواو القىتم علب ت. وف و ترم واشعر م  واػروح وا  بػد واعتابػد واتػ  تشػترؾ فػ   لق ػت شػتع 

وعّبػرت ع  ػت بتا قػتط  وبتجلع يذاؾ ف  ومدوؼ مذه واج تعد وات  وت قت علب ت  ٔ)وا وومذ"
 وآلتبد:
  حتربد وازعت تت وةدببد وواتحزذ واش ه  اشتعر وو الدبذ  ت. .ٔ
 وحنؿ  بدأ واتعتوف ووال تمز  حؿ وات تحر ووات تفر ببف وةدبتم. .ٕ

 وا  و بتاشعر واعرب ز وتوجب، ج ود واشعروم توجب ًت شرب ًت و زب ًت. .ٖ

 بًتز ووادفتع عف حقوق ـ ويرو ت ـ .ترقبد   تو  واشعروم أدببًت ووجت تعبًت و تد .ٗ

 ٕ)  تهرم ج ب  وا  ىتت والدببد ف  عتاـ واشعر .٘
 

بربػػد ف ػػو واػػع   ػػتوبتت جدبػػدم فػػ  وا ػػفز  )وبػػ  واقت ػػـ واشػػتب  وبتجلػػع يػػذاؾ فػػ  تطلػػ  
واحبػتم وأال بن ػؿ وبػدًو  انح تس واعرب  واجدبد وف بيوف علع  تبد  ف واتبقظ ا ت بدور ف 

 .  ٖ)م  تت قلب تواحبتم و  عف و رور
والوهػػوؿ واػػع ف ػػـ  ع ػػؽ ا   ػػـو واحدودػػد ع ػػد ج تعػػد أبواػػوز  ػػعب ت واػػع والمت ػػتـ  

ز و   ت:  بذبرز واع تهر وا تعلد ف  ب بد ذاؾ وا   ـو
 
 

 
 

 . مفهوم الشعر1

                                           
 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٓٗوبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٔ)

 .ٗٓٗب ظر: ـ.ف:   ٕ)

 .ٕٚب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم :   ٖ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔ٘ 

وابػتي   قػتةًن: "واشػعر  واشػ ؽ   و ، الشعر فػ   قد تػ، ادبوو ػ، ) )وبو شتد  حدد  
 ػػتف بػػبف واحػػووس وواطببعػػدز مػػو انػػد واجتذببػػد ووف ت ػػوع ببت  ػػت. مػػو فػػ  رأبػػ  مػػو تعببػػر واح

أوحػػد  والهػػؿ فػػ  وا  شػػذ ووانتبػػد وهػػ ًت و ػػزاًل و دوعبػػد وردػػتم ووعظػػًت وقههػػًت وت دػػبًن 
وشػػتر ب   و ػػ، مػػذو واػػع ح ػػتف واتعػػتطؼ بػػبف وال  ػػتف  )وبو شػػتد  ػ. فػػ ٔ)وفل ػػ د وتهػػوبرًو"

ز الف واشػػػعر "ت تعػػػؿ بػػػبف واحػػػووس و ػػػهدروت وواطببعػػػدز ومػػػذو مػػػو ح ػػػتف رو ت  ػػػ   ػػػتاص
. ومذو وا   ـو قربذ واع حٍد  ت  ف قوؿ واشتعر وال جلبز  )جػوف يبػتس  واػذ   ٕ)واطببعد"

 قتؿ:
 "بتشعروم واعتط د ووا رح

 اقد تريتـ أرووحيـ علع والرض!
 أايـ أرووح ف  وا  تم وبىًتز

 تعبش حبتم دت بد ف  بقتع جدبدم؟
 وات  ف  وا  تم ف ورووحيـ تلؾو   عـ و 

 اتتهؿ بذفنؾ واش س وواق رز
 بىجد واب تبب  واعجببدز

 وأحتدبد وةهووت واروعدمز
  ٖ)ب  س وشجتر وا  تم"

وف قػػوؿ )يبػػتس  مػػذو وشػػترم ووىػػحد واػػع و ػػد تج ورووح واشػػعروم ب ظػػتمر واطببعػػد  
واحػػووس وشػػتر واػػع وف واشػػعر مػػو وات تعػػؿ بػػبف ع ػػد ت  )وبػػو شػػتد  يل ػػتز ومػػذو  ػػت تػػذدر بػػ، 

و ظػػتمر واطببعػػد. و ػػف م ػػت فتاشػػعر ع ػػده قػػتةـ علػػع ع لبػػد ترو ػػؿ واحػػووس واتػػ  قػػتؿ ب ػػت 
وواتػػ  تعػػد أحػػد   هػػتةص وا در ػػد وار زبػػد وا ر  ػػبدز وبػػذو   ٔ)واشػػتعر وا ر  ػػ  )بػػودابر 

 فتاشعر ت دبؿ    ت  علع وشبتم يدبرم و   ت واطببعدز بهورم بقظد.
                                           

  .ٔٗواش ؽ وابتي :   ٔ)

 .ٔٗ. ف: ـ  ٕ)

 .ز وب ظر  هدره م تؾٕٙٛ ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد...:   ٖ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٜٙٔب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد...:   ٔ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٙ 

واػػػع   ػػػتو  وا يػػػرز ة ػػػ، ال بقتهػػػر علػػػع  الشػػػعر برت ػػػ  شػػػتد    )وبػػػوف    ػػػـو 
واعتط ػػػد فقػػػطز وو  ػػػت بػػػزووج بػػػبف واعتط ػػػد ووا يػػػرز وبظ ػػػر ذاػػػؾ  ػػػف  ػػػنؿ د جػػػ، واشػػػعر 
بتا عرفد حبد قتؿ: "ف ت والا تـ  ػو  أدػر وا بػرم وواعرفػتف ووا وومػذ فػ  وا ػفز وال شػذف اػ، 

" و ػػػػ، بػػػػه ف ب بػػػػدأ . و ػػػػف م ػػػػت  ل ػػػػ   ٕ)بتعجوبػػػػد  ليبػػػػد أو شػػػػبطت بد وال بػػػػتاوح  وا زعػػػػـو
واهػػ تعد فػػ  واشػػعرز وبت ػػؽ  ػػ   ػػت  ػػتد  بػػ، )بػػف جو  ػػوف  واػػذ  ث ػػف با ىػػتع وا ليػػد 

  ٖ)وا بدعد ا لطتف واه تعدز وواع ؿ عف تدبر ودروبد وعرفتفز ومذو مو  ذمب، ف  واشعر.
وف وا ػػػف مػػػو هػػػ تعد   ٘))و دربػػػ، جبػػػد و )ودجػػػتر واػػػف بػػػو و ٗ))شػػػل  ويػػػذاؾ ويػػػد يػػػؿ  ػػػف 

   و ، الشعر  ف وا روجػ  وانرببػدز  ػروه بػذمذ  ػذمذ  )وبو شتد   ت و تقع . و دل ٙ)شتقد
ز  ٛ) واجػتحظ)ز و ٚ)) ػنـ وبػف   قتد ت واقدو ع ف  وف واشعر ه تعد و روفز ي ت وشتر وابػ،

ز و بػػرمـ  ػػف  ٔٔ) وبػو مػػنؿ واع ػػير )و  ٓٔ) واقتىػػ  واجرجػػت  )ز و ٜ) قدو ػد بػػف جع ػػر)و
عر هػػػ تعد ودقتفػػػد ب ػػػتص ب ػػػت واشػػػعروم. وبت ػػػؽ وبىػػػًت  ػػػ  واقػػػدو ع واػػػذبف جعلػػػوو  ػػػف واشػػػ

 . ٕٔ)ف  واعهر واحدبد واذ  جعؿ  ف واشعر ه تعد توابد واعووطؼ )واعقتد 
قػػػتؿ    ح ػػػد واحلبػػػو )الشػػػعر بر ػػػتاد بعد ػػػت واػػػع هػػػدبق،  )واشػػػتب  وبظ ػػػر    ػػػـو 

  ػ د  فب ت: "واشعر بتهتحب  مػو  ػت ت ػ ع، وتبهػره فػ  ىػّجد واػرب  ومػدبر وابحػتر وفػ 
واػػورد واحػػتةرم بد ػػدـ فوق ػػت وا حػػؿ وبرفػػرؼ حوا ػػت وا ػػروشز وفػػ  وا ن ػػد وا ػػرددم ُبر ػػل ت فػػ  

                                           
 .ٕٗواش ؽ وابتي :   ٕ)

 .ٖٙٔب ظر: قووعد وا قد وةدب ز ال ؿ ثبرير ب :   ٖ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٔٛب ظر: ب تم واقهبدم ف  وا قد واعرب  واقدبـ ف  ىوم وا قد واحدبد:   ٗ)

 .ٙٗب ظر: وة س وا   بد انبدوع وا    ف  واشعر  تهدز د.  هط ع  وبؼ:   ٘)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٔٛب ظر: ب تم واقهبدم ف  وا قد واعرب  واقدبـ ف  ىوم وا قد واحدبد:   ٙ)

 .ٚ ظر: طبقتت فحوؿ واشعرومز وبف  نـ واج ح : ب  ٚ)

 .ٗٗٗ/ٖز وواحبووف ز واجتحظ: ٕ٘ٛ/ٔب ظر: واببتف وواتبببفز واجتحظ:   ٛ)

 .ٙٔب ظر:  قد واشعرز قدو د بف جع ر:   ٜ)

 .ٙٛٔو  ٜ٘ب ظر: واو تطد ببف وا ت ب  و هو ،ز واقتى  عل  بف عبد واعزبز واجرجت  :   ٓٔ)

 .٘ تعتبف ز وبو منؿ واع ير : ب ظر: يتتذ واه  ٔٔ)

 .ٕٔ-ٕٓب ظر:  نهد وابو بد وواشذر:   ٕٔ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٚ 

بر  واشعر تهوبرًو وتعببرًوز تهوبرًو هتدقًت ا ذه واحبتم ف   )واشتب  . ؼ ٔ)وا ىتم وا  ب "
. وبشػػترؾ فػػ  تيوب ػػ، و  عػػتالت واشػػتعر  ٕ)يػػؿ  بتدب  ػػتز وتعببػػرًو هػػحبحًت عػػف تلػػؾ واهػػور

. وا ذو جعؿ    و ، قتة ًت علع واحبتم     ت فبقوؿ ف  واشعر و ،  ٖ) ت بتذدر ب،  ف حوا،و 
: "واحبتم     ت .. ف  ُح   ت ود ت ت تز ف  ه ت ت وىّجت تز ف  مدوة ت ودورت تز ف  يؿ 

قػد تػذدر ب   ػـو )وردزورد   )واشػتب  . وبػذاؾ بيػوف  ٗ)هورم  ف هورمت واوف  ف أاوو  ػت"
ىػػربًت " ػػف ىػػروذ وا عرفػػد بذ ػػرمت. مػػو والوؿ ووآل ػػرز فا ػػ، بػػتٍؽ علػػع  عػػده الشػػعر واػػذ 

الشعرز و ، قتةـ  ػف وجػؿ  )واشتب  . و   ـ وبىًت  ف    ـو  ٘)واز تف  ت بق  قلذ وال  تف"
وتبلورت ع ده  نؿ تذدره بهتحذ مذه وا يػرم ومػو  )واشتب  فيرم ورودم واحبتمز وات  وح  ت 

واشعر واوجدو   عت دز وقػد عبػر عػف  لع. وب طبؽ    و ، ع ٙ)تش، وا بل وؼ والا ت   ) ب
 : ٚ)ذاؾ شعرًو وذ قتؿ

ـُ واشعػو  روح وايةبذر وهر د واػ بتشعُر ز و ت فػ
 ذ واقلػذ وواّهّذ وانػربذ    حبػأبتشعرز أ ت َهد

 َعِلقػْت بذمػدوذ واحبػػتم بتشعر ز أ ت  ػػػدو  ُ 
 وايتة ػػتتْ ػر  ػف د وع  بػتشعػرز أ ت دـ ت ّجػ
 َنػػػد وا ػنةؾ!د واح  بتا بتشعرز بتاحَف واػػوجو

وا ػػت يػػتف واشػػعر مػػو انػػد وا نةػػؾز ف هػػدره وذًو والا ػػتـز وب ػػذو  ػػروه  تػػذدرًو بػػتالدذ 
واوجدو   واعرب  ز واذ  جعؿ  ف والا تـ  هدرًو الشعرز فتاعرذ عرفوو والا تـ وعبروو ع ، 

                                           
 .ٜٓٔ-ٜٛٔواشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٔ)

 .ٖٕٕو ٕٕٕو  ٛٙشعره:  –ب ظر: واشتب  حبتت،   ٕ)

 .ٜٓٔب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٖ)

 .ٖٓٔواب بوعز وح د زي  وبو شتد :   ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٔٔٔعروم وا قتد ف  والدذ...:  ظربد واشعر ع د واش  ٘)

 .ٕٙب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٙ)

 .ٖ٘و ت   واحبتم:   ٚ)



 الفصل الثالث  مفهوم حداثة  الشعر عند مجاعة ابولو

 ٕٔٛ 

بربطػػ، بػػتاوح  وا بػػر وا  ػػت د  ػػف  )واشػػتب  ايػػف   ٔ)بتاشػػبتطبف تػػترمز وبػػتاجف تػػترم و ػػر 
ف  ت دبؿ واجت ذ واح   ف واحبتم وف  وا ع   حوه شعرًو وفيرًوز  )واشتب  وا نةيد. ور بد 

 ووىحد م ت بجنم.
   و ػػًت  عب ػػًت الشػػعرز وقػػتؿ مػػذو هػػروحد فػػ   قد تػػ،  وبػػو شػػبيد وابػػتس )واػػـ بحػػدد 

شػػتعر حػػدد واشػػعرز أو ةعلػػـ واأيتػػذ مػػذه وا قد ػػد ة ادبوو ػ، )وفػػتع  وا ػػردوس  وذ قػػتؿ: "ال
 بػر وف   ٕ)جػ م ب ظربػد أتعهػذ ا ػت وأعلػف ةجل ػت حربػًت"يبؼ ب بنػ  اػ، أف بشػعرز أو ة

 بػػو شػػبيد أ)ػفػػ  ٖ)واشػػعر مػػو "يػػتةف حػػ  تحتشػػد فبػػ، واطببعػػد وواحبػػتمز فػػن بقػػتس وال بػػوزف"
ومػػػت ال تقػػػ  رال علػػػع مػػػت ش بػػػرفض وا ػػػذومذ ووا ظربػػػتت واتػػػ  تقػػػـو علػػػع واشػػػعرز ة ػػػ، بر 

والدذز وال ت ػػت الجػػومر  بذبػػد عنقػػدز وواشػػعر مػػو وا ػػف واػػذ  بعبػػر عػػف واحبػػتمز وواحبػػتم 
 . ٗ)بطببعت ت ال تح ؿ موبد  حددمز واذاؾ هعذ قبت ،

وف    و ػػػ، الشػػػعر وقػػػرذ واػػػع وطػػػنؽ واشػػػعر  ػػػف عووم ػػػ،ز وربطػػػ، ب ػػػت مػػػو حػػػ  
واػػذ  قػػتؿ: "ال   فيتور مبجػػوػ)و ػػ،  تػػذدر بػػو تجػػددز وببػػدو  ػػف رفىػػ، ال ظربػػتت ووا ػػذومذ 

قووعد وال  ذومذ رال  ذومذ واطببعد وات  ت ب ف علع وا ف يلػ، ووال واقووعػد وا تهػد واتػ  
وعلع وار ـ  ف رفىػ، اتحدبػد واشػعرز رال وف م ػتؾ   ٘)تعط  شروطًت  تهد ايؿ  وىوع"

وعبدػػًت بحػػتوؿ واشػػتعر  هػػورم  عب ػػد فػػ     ػػ، الشػػعرز وال بػػذس "فتاطببعػػد قبدػػترم واشػػتعرز
و  واػػذ  بػػر  أ ػػ، جػػ. وبػػذمذ بػػذاؾ  ػػذمذ )مب ٙ)وابحػػد عػػف ووتػػتره فػػ   بػػر مػػذه واقبدػػترم"
  أبػ  شػبيد). و ػف م ػت يت ػت اػد  واطببعػد ع ػد  ٔ)"ابس الشػتعر  ػف  دػتؿ  ػو  واطببعػد"

البدري ت واحس    ػت دؽز بػؿ بشػعر ب ػت وذو قوبػت واػ  س ]...[ فػتاوح  بقػـو "أ رور اطب د 

                                           
ز وب ػتم واقهػبدم فػ  وا قػد واعربػ  ٜٖٕ/ ٕز وواع ػدم فػ  هػ تعد واشػعر و قػده: ٓٔٔ/ ٔزمر وآلدوذ: ب ظر:   ٔ)

 .ٜٚ-ٛٚواقدبـ...: 

 .ٓٔ-ٜوابتس وبو شبيد: وفتع  وا ردوسز   ٕ)

 .ٔٔـ.ف:   ٖ)

 .ٜب ظر: ـ.ف:   ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٓٔوابتس وبو شبيد وشعره:   ٘)

 .ٚٔوفتع  وا ردوس:   ٙ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٖٚٔ ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد:   ٔ)
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بى  حدًو ووىحًت  )أبت شبيد أف   ٕ)"علع ه تم وا زوج واطببع  وقوم  تدم وا ور ف  وا  س
واػػع دور واػوح  فػ  تيػػوبف  )وبػو شػبيد بػبف واطببعػد وا ػتحرم وهػػرو د والشػبتمز وقػد وشػػتر 

واشػػعر وذ قػػتؿ: "رذو يػػتف واػػوح  حتاػػد  ػػف حػػتالت واػػ  س ع ػػد تذدرمػػت وا بتشػػر بقػػدرم  ترقػػد 
و ير ػػت  بػػدأ واحبػػتمز وأبػػد  ىتىػػد –مػػذه واحتاػػد و ير ػػت جػػومر واػػ  س ذوتػػ، وشػػة ت أف   يػػر 

علػػػع واشػػػتعر أف بيػػػوف و ػػػبطًت ا ػػػذه واقػػػدرم وا ترقػػػد؟ فتة ببػػػتم يػػػت وو بت ػػػقطوف يػػػنـ و . 
وواقدرم وا ترقػد اب ػت    هػلد عػف وال  ػتفز ف ػ  جػومر ا   ػ، ]...[ وواػ  س قػوم اػـ بػدرؾ 

. وف وب ت ػػ،  ٖ)واشػػعر   ػػت دو ػػت واػػ  س  هػػ ر واشػػعور"ي   ػػت اتحػػدز فيبػػؼ    ػػ  واػػوح  
بػػتاوح  ودوره فػػ  واشػػعرز فيػػرم قدب ػػدز قػػتؿ ب ػػت وا قػػتد وابو ػػت بوفز وبظ ػػر ذاػػؾ  ػػف  ػػنؿ 

و ػػػتدروج ) ػػػقروط  فػػػ   حتورتػػػ،ز حتػػػع بهػػػرح )وبػػػوف  بػػػذف واشػػػتعر ال  عػػػفرجتبػػػد )وبػػػوف  
عػف  ػوع  ػف وا شػوم وا  بػد ف  بتد  عقلبػد  تهػدز بػؿ عبهدر عف قووعد ف بد  عب دز وال 

.  ٗ)ا ػ   حػضر)وفنطػوف  بػػ)ونا تـ ز ومػو  هػدر بنبذ فب، عف شعورهز ومو  ت ب ػ ب، 
وبذاؾ  ر  وف    ـو واشعر ع د وا قتد وابو ت ببف قتةـ علع والا تـز ومو    ـو بت ت ذ    

ا ػػحربد.  شػػذم واشػػعر والواػػع وورتبتطػػ، ب ػػحر وايل ػػتت وا  ػػت د د فػػ  واطقػػوس وادب بػػد وو
ووانشػعور     وارو ت  ػببف واػذبف بػروف وف  هػدر واشػعر مػو والا ػتـز )وبو شبيد وبلتق  

ز و ػػف وةدبػػتم وارو ت  ػػببف )بوواػػو  واػػذ    ػػع وف بيػػوف م ػػتؾ  ٘)مػػو   بػػ  واشػػعر والهػػبؿ
. وبلتق     ) وفتاس  واذ  قتؿ: "ابس واشعر دوبًت بي وه وا هاؼ فيرت،  ٙ)شعر بدوف وح 

.  ٔ) بتشرم  ف واقلذ" بجسز فتاشعر البرو ز وال ببحد بؿ و ، ب هبتهور مذه وا ير بعد وف 
.  ٕ)ومذه وا يرم قدب د قػدـ واشػعر واعربػ  ث ػف ب ػت يدبػر  ػف واشػعروم ووا قػتد واعػرذ واقػدو ع

                                           
 .ٜٗٔوفتع  وا ردوس:   ٕ)

 .ٕٔـ.ف:   ٖ)

 .ٖٓ قد وةدب  واحدبد: ب ظر: وا  ٗ)

 .ٖٖٚب ظر: ـ.ف:   ٘)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.٘ٚٔب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ...:   ٙ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٙٚٔ ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد:   ٔ)

ز وواع ػػدم فػػ  هػػ تعد ٓٔٔ/ٔزمػػر وآلدوذ: و  ٖٙ -ٖٗ: ج  ػػرم وشػػعتر واعػػرذ فػػ  واجتملبػػد ووال ػػنـ ب ظػػر:  ٕ)
 . ٜٖٕ/ ٕواشعر و قده: 
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وبذاؾ  ر  وف واتقتم شتعر ت واعرب  واحدبد     قتد وأدبتم وانرذ وواعرذ يػتف قتة ػًت علػع 
 .عر مو والا تـوف  هدر واش
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بحػػد فل ػػ    حػػوؿ  تبػػد واشػػعر  -)واشػػعر وواشػػتعر  شػػتد    )وبػػب هػػذ بحػػد  
ز ف ب، عّد واتجدبد ف  ه تت، و يت ت، جزمًو  ف واتحدبد ف  ُب بد  ٖ)و يت ت، ور تاد واشتعر

 ػرض  ببػؿ واشعر و ل س ذاؾ  ف  نؿ وا ػبتقتت واعت ػدز وذ بػر  وف  ػرض واشػعر مػو 
 )وبػو شػتد  ز ومذه وا ظرم ت  ر ا ت  بدأ واتعتوف والجت تع  واذ  ع ؿ  ٗ)بتادرجد وال تس

طووؿ حبتت، علع تحقبق،. وا ذو جعؿ مدؼ واشعر عت ًن  ف عوو ؿ واقومز وا،  آرذ شتع 
 ػػ، "ر ػػوؿ فػػ  قو ػػ، فتاشػػتعر ذوبهػػ ، ب. ودور واشػػتعر مػػو دور وار ػػوؿ  ٘)ا د ػػد واحبػػتم

ذ وف بيػػوف ح ت ػػًت  ػػرب  واتلببػػد بقػػدر   ػػهوابت، واعت ػػد وبقػػـو بذعبتة ػػت ف لبػػؽ جػػب طرتػػ، ب
وطتاػذ واشػتعر وف بيػوف شػعره ببت ػًت  ػف ببػتف قو ػ،ز   ٙ)بتاشتعر وف بيوف أوؿ  تقد ا   ػ،"

. وبػػػذاؾ بلتقػػػ   ػػػ   ٚ)وال برت ػػػ  عػػػف   ػػػتو  ثذو  ػػػـ و ػػػدوري ـ ايػػػ  البيػػػوف  رببػػػًت عػػػ  ـ
  ٛ)"هػػػورم واحبػػػتم ذوت ػػػت  عبػػػرم ع  ػػػت فػػػ  حقبقت ػػػت وا تاػػػدم")شػػػلل   واػػػذ  جعػػػؿ  ػػػف واشػػػعر 

وبلتقػػ  وبىػػًت  ػػ  واشػػتعر وا تقػػد )وابػػوت  واػػذ  قػػتؿ "ال واشػػتعر وال واعػػتاـ ب تلػػؾ والقت ػػتع 
قػ  تي ػت بل  ٔ)وايتف  واذ  بعب ، علع وال ت رور ف  ع ل، دوف أف بيوف فب، فتةدم ال جت  "

 . ٕ) قدًو الحبتم وور واد  واذ  جعؿ واشعرب   رأ  ) تد

                                           
 .ٗٗو ٖٗو ٕٗو  ٔٗب ظر: واش ؽ وابتي :   ٖ)

 .ٖٗب ظر: ـ.ف:   ٗ)

 .ٕٗب ظر: ـ.ف:   ٘)

 .ٕٔٔو  ٗٗـ.ف:    ٙ)

 .ٜٗ-٘ٗب ظر: ـ.ف :   ٚ)

 .ٖٚٗ بتد  وا قد والدب  ز ر. أ. ربتشتردز:   ٛ)

 .ٜٕ،: واشعر يبؼ     ، و تذوق  ٔ)

 .ٕٕب ظر:  قتالت ف  وا قد والدب ز  تدبوور واد:   ٕ)
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 ف  تبػد واشػعر  تبػد تهػوبربد وتعببربػد عػف واحبػتم فػ    تلػؼ  )واشتب  وبجعؿ  
وفػػ  يػػؿ هػػورم  ػػف هػػورمتز ووا  ػػتف "وا  لػػص ا  ػػ، البعبػػر ب  ػػ، رال عػػف أرفػػ    ٖ) بتدب  ػػت

ز وواشتعر مو واقوم وا نقد ووا بدعدز واتػ  تهػور وايػوف وواحبػتمز  ٗ)هور واحبتم وأ  تمت"
بػػدوع  ػػتحرز وشػػعر واشػػتعر قطعػػد  ػػف فػػهودهز وشػػوتعبػػ علد  ػػف ر ع   ػػت فػػ  قػػوم عجببػػد وو 

تهوبرز وبعبر عف وع تؽ وا  س ف  ه تم ووشروؽز و  رح، روح،ز بهور واعتط د وبدع 
. وب ػػذو  ٘)واج ػػتؿز وحبوبتػػ، هػػدؽ واشػػعورز و ػػت  ط حػػ، فتابقػػتم ووالرتقػػتم و عب ػػ، زواحبػػتم
رو ت  ػببف  ػف  دػؿ )شػلل   واػذ  جعػؿ واشػعر مػو واحبػتم قرببػًت  ػف فيػر وا )واشتب  بيوف 
 . ٙ)ذوت ت

 تز وبتجػ، ب ػت  م بر  حددمز بحدود  عب دز وو عقبد  وب  شبيد)و تبد واشعر ع د  
وبىًت واع واحبتمز ومػذو بشػبر واػع وف واشػتعر بح ػؿ عبػر شػعره هػورًو عػف ببةتػ، و جت عػ، 

بيػػؿ جوو ب ػػتز ف ػػو ر ػػوؿ قو ػػ، وقتةػػدمـز ا ػػتف واحبػػتم  -ي ػػت بػػر –الف واشػػتعر   ٚ)وز ت ػػ،
و ػػروه ب قػػؿ رأبػػًت اػػػ)بوؿ فػػتابر     ػػتده وف واشػػتعر فتعػػؿ واػػبس  ػػ  عًنز واػػ، قػػدرم  ترقػػد فػػ  
وجتبػػػتز وا ج ػػػوؿز وواقػػػدرم فػػػ  عػػػرؼ )فػػػتابر   مػػػ  واػػػ  سز وواػػػ  س قػػػوم اػػػـ بػػػدرؾ ي   ػػػت 

وا ػػت و يت بػػد وقػػدرمز  ف واشػػتعر مػػو   ػػس  تجػػددمز و تطػػورم زذبػػ )وبػػو شػػبيد ز وف ػػـ  ٛ)اتحػد
  واػذ  جعػؿ  ػف واشػتعر قتةػد قو ػ، بجػوف  تهوبر واحبتمز وبذاؾ بذمذ  ػذمذ )فيتػور م

. و دل ػت وت ػؽ شػعروم وبواػو  ػ   ٔ)ب بر و ت  ـ وب ػدب ـ  ػووم وا ػببؿ ف ػو هػد  ايػنـ و 
  ف طػرو)ودبتم وانػرذ فػ   تبػد واشػعر ور ػتاد واشػتعرز فػا  ـ بػذاؾ اػـ ببتعػدوو عػف تعػتابـ 

وتعتاب ػػػػ،   جبػػػػروف)وثروم   ٖ)حػػػػوؿ  ػػػػرض واشػػػػعر فػػػػ  واحبػػػػتم )واعقػػػػتد وثروم   ٕ)ونهػػػػنحبد

                                           
 .ٖٕٕز ٕٕٕز ٛٙشعره:  –ب ظر: واشتب  حبتت،   ٖ)

 .ٕٕٔثدتر واشتب  وهدوه ف  واشرؽز وبو واقت ـ  ح د يرو:   ٗ)
 .ٛٙشعره:  –ب ظر: واشتب  حبتت،   ٘)

 .ٖٚٗب ظر:  بتد  وا قد والدب :   ٙ)

 .ٕٔب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٚ)

 .ٕٔب ظر: ـ.ف :   ٛ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٕٜٗب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد... :   ٔ)

 .ٓٔٔ-ٜٓٔز و هد د واحدودد: ٛب ظر:  لبؿ  طروف وارجؿ وواشتعرز  هط ع عبد والطبؼ وا حرت :   ٕ)
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بهػورم  ت تحػد  -وبت دؿ واشعروم وآل ػروف -دبف بذاؾ ر بت ـ ف  وف بت دلوو  ج ز ٗ)واقب د
 روح واحبتم واحبد ب ت بتوومـ    واعهر وواببةد والذبف بعبش فب  ت واشتعر. -وبحّس بقظ
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وف   حع واتحدبد ع د شعروم وبواو  ت يتف اب هذ علع جت ذ  ػف واقهػبدم دوف  
ث ػرز بػؿ يت ػػت وار بػد عتر ػد فػػ  تدػوبر يػؿ   تهػػل ت وبتػدوًم  ػف واشػػتعر وو ت ػتًم برهبتػػ،ز 
ب ع ع وف تحدبد ـ الشعر  ت يتف ابر و علع   عطؼ ووحد بؿ ش ؿ وريتف واقهبدم يل ت. 

 )وبػو شػتد  ض شػعروم وبواػو تقلبػد وا ػلؼ ووالقتهػتر علػع واقػدبـ. فقػد رفػض وا ذو فقد رف
واتقلبد ف  واشعر وعّد واهدؽ ع تدهز فقتؿ: "ع تد وةدذ وواشػعر  تهػد و  ػت مػو واهػدؽ 

وةف واشػػعر ع ػػده درس   ٘)"ا حتيػػتم واشػػتةعد و جتفػػتم واطببعػػدوواوفػػتم الطببعػػد ال واتهػػ   وو
ز ف ػػػو ب ػػػتجـ واشػػػتعر وا قلػػػد فػػػ  قواػػػ،: "وا بػػػر  ٙ)تفحػػػد شػػػرمتواحبػػػتم وتحلبل ػػػت وبحد ػػػت و ي

الشػػتعر أف بوهػػـ بػػذاؼ وهػػ د  تشػػ د  ػػف أف بيػػوف و ػػبر واػػروح عبػػدًو التقتابػػد وو  تدعػػًت 
وواشػػتعر فػػ  رأبػػ، أذو أرود وف بيػػوف عهػػربًت فعلبػػ، وف برجػػ  واػػع واطببعػػد   ٚ)ا   ػػ، وانبػػره"

.  ٕ)دوف تيلؼ وته    ٔ)تريت ، ف     ،  ف ثدتروواحبتم وبتذ ل  ت وب قؿ واع وا تلقبف  ت ت
ووالح ػػتس واع بػػؽ بتةشػػبتم وواتعببػػر ع  ػػت تعببػػرًو هػػتدقًت مػػو  ػػت بعػػرؼ بتاتجربػػد واشػػعربد 

واع هػػػر واػػػرةبس وا  بػػػز الشػػػعرز ودعت تػػػ، والواػػػعز حتػػػع وذو  ػػػت  )وبػػػو شػػػتد  واتػػ  عػػػّدمت 
ال الت بػؿ وا هػط   وبػد فتةػدم ال ػفز وفتقدت اـ تيف ال و بقع وا ظ بػد وال ا تت ػد وادببتجػد و 

  وبػت شػتد ). وب ػذو  ػدرؾ وف  ٖ)  ػردوت أو ترويبػذ التحتبػؿ علػع واشػعر بػؿ يت ػت ج بع ػت

                                                                                                                         
 .ٖ/ ٔب ظر: دبووف واعقتد:   ٖ)

 .ٓٗ-ٕٖرم: ب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادو   ٗ)

 .ٔٗ-ٓٗ/ ٕقطرم  ف بروع ف  وةدذ ووالجت تع:   ٘)

 .ٗٗ-ٖٗب ظر: واش ؽ وابتي :   ٙ)

 واب بوع: ح.  ٚ)

 ب ظر: واب بوع : ذ.  ٔ)

 ـ-ب ظر: ـ.ف : ؿ  ٕ)

 .ٓٔب ظر:  ف وا  تمز وح د زي  وبو شتد :   ٖ)
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واطببعػد  دّ دبػد وا حبويػدز وعػببذ ذ برأ  وارو ت  ػبد وانرببػد فػ  والبتعػتد عػف واهػبت د واتقل
  واػػذ  جعػػؿ . وبلتقػػ  علػػع وجػػ، وا هػػوص  ػػ  واشػػتعر )وردزورد ٗ)مػػ   هػػدر واشػػعر

ز وبتاتػػػػتا   ٙ)ابيػػػػوف واشػػػػعر  حتواػػػػد ال  ػػػػجتـ واحبػػػػتم ز ٘)واشػػػعر هػػػػورم الطببعػػػػد ووال  ػػػػتف
فتاشػعر مػػو هػػورم ا ػػزوج واشػػتعر ووفيػػتره  بػر وا قلػػدمز وبػػذاؾ بهيػػد رفىػػ، التقلبػػد وتشػػدبدم 
علػػع واهػػدؽ واشػػعر ز وبػػذمذ بػػذاؾ  ػػذمذ )وابػػوت  واػػذ  قػػتؿ: "وف واشػػتعر واػػرد م مػػو 

و رجػػ  واهػػدؽ علػػع طربقػػد وات ػػتص طبعػػًت.   ٚ)"شػػتعر وا جبػػد مػػو  ػػف ب ػػرؽ ػػف بقلػػدز ووا
 . ٛ)مو دقتفت، وال جلبزبد وات  حررت،  ف و ر واتقلبد )وب  شتد  واشعور  ووا    ع د 

واتقلبػػػد فػػػ  واشػػػعرز وبهيػػػد وم بػػػد وارجػػػوع واػػػع واطببعػػػد وبعػػػّدمت  )واشػػػتب  وب ػػػتجـ  
و ػعد واع بقػد فػ  واحبػتم و ت  علػع وا عػت   وا هدر واشعرز وبر  و ػ، علػع واشػتعر وف بت ػ

  فػ   ظرتػ، وا تهػوفد  حػو مبجػووبذاؾ ب حو  دؿ )فيتور   ٜ)وواطببعد دوف تقلبد والقد بف
 . ٓٔ)واطببعد
واتقلبػػػد فػػػ  واشػػػعرز ة ػػػ، بعتقػػػد والعتقػػػتد يلػػػ، وف وةدذ حػػػر  )وبػػػو شػػػبيد وو ػػػت ير  

وؿ بػػذاؾ: "اػػبس ال تقػػد وف بذ ػػذ و بػػر  قبػػدز فػػن ب ىػػ  ا ػػذمذ  عػػبف وو  در ػػد  ػػتز وبقػػ
واػػبس  -وأهػػرع علػػع مػػذو واقػػوؿ–علػػع أدبػػ،ز فػػتةدذ مػػو واحبػػتم  علػػع و ػػر  طربقػػًت ب ػػلي ت

وحػدًو وا ػبر فػ  واحبػتم علػع  ػرورهز واػبس ال تقػد وف ب ػذؿ أدببػًت: ا ػتذ اػـ  عةحد أف بتقتىػ
ببحػد عػف ودذ  د )وبو شػبيػفػ  ٔ)تيتذ مذو أو ذوؾ. وا ػتذو قلػت  ػت ال ب بنػ  اػؾ وف تقػوؿ"

ل حتيػػتمز وبقػػوؿ: " ربػػد أدبػػًت بقػػـو علػػع دػػورم فػػ  وا يػػر وواػػ ظـ ا ودبػػًت روفىػػتً  وبربػػد واحبػػتمز
ـّ وا ت ج ػوف.  ربػد أف  وواتقلبدز  ربد أدبًت ب ػرج عػف واقتعػدم واتػ   ػّ  ت وا تقػد وف واػو ت جػ

                                           
 .ٛٔٔب ظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٔٔب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد...:  ٘)

 .ٕٙٓٔب ظر: واش ؽ وابتي :   ٙ)

 .ٔٙدفتع عف واتقلبد ف  واشعرز تبودوروتبؾز ترج د: هبح  جرجس وبرومبـ:  –واتذدبر ف  واشعر واحدبد   ٚ)

 .ٜٜٕ: ف  واشعر واعرب  واحدبد وبو شتد  وحريد واتجدبد ب ظر:  ٛ)

 .ٕٚب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٜ)

 .ٔ٘ب ظر: ـ.ف :   ٓٔ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٖٓٔوابتس وبو شبيد وشعره:   ٔ)
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ع ػػده ب قػػد واعبقربػػدز فتاتقلبػػد   ٕ) ىػح  بتلػػؾ واػػ ظـ وواتقتابػػد وةدببػػد فػػ   ػببؿ وا يػػرم ووا ػػف"
ز ومػو بػذاؾ بقتػرذ  ٖ)وبر  و ، علع وار ـ  ف رجنا ػت ووعجتب ػت بتالقػد بف بجػذ أال  قلّػدمـ

 ػػػف فيػػػرم واشػػػتعر وا ر  ػػػ  )د   و ػػػب،  واػػػذ  قػػػتؿ: "ثه! وىػػػرذ واقلػػػذز ف  ػػػتؾ واعبقربػػػد 
. وبرفىػػػ، التقلبػػػد رأت ) ػػػل ع واجبو ػػػ   و ػػػ، حقػػػؽ ويبػػػر  جػػػتح فػػػ    تج تػػػ،  ٗ)]واشػػػعر["

التقلبػػدز  جػػده ببحػػد   وبػػ  شػػبيد). وفػػ  رفػػض  ٘)وبشػػيؿ  بتشػػر واتقلبػػد ووازبػػؼ فػػ  والدذ
عػػف حدودػػ، دو لبػػد  تبعػػد  ػػف ظػػروؼ واحبػػتم واعرببػػدز ف ػػو بػػدعو واػػع أدذ حػػدودو  عربػػ  

ز وجػتم رأبػ، مػذو ة ػ، مجدبد ال تقلبد فب،ز ي ت و ،  بر   تورد  ف وانػرذ وحدودتػ، وا  ػت ر 
واشػػػعربد واعرببػػػد ع ػػػد  طلػػػ  واقػػػرف واعشػػػربف يػػػت وو بحػػػتيوف وال  ػػػتط  وجػػػد وف روود واحدودػػػد

 ػػف  )وبػػو شػػبيد واشػػعربد وانرببػػدز دوف وف ب ط ػػوو واػػع  طػػورم مػػذه واػػدعومز وبػػذاؾ بيػػوف 
واشعروم وا قتد وةووةؿ واذبف ت ب وو علع وف تيوف حدودد واشعر واعرب  حدودد جوو بد دو لبػد 

واتػذدر بػتا رج  علػع بػد  رببػد. واػـ بقتهػر شػعروم وبواػو عرببدز واب ت حدودد برو بد  ترج
. ف ػػ  أبىػػتً  وانربػػ  فػػ  مػػذه وا  ػػذادز وو  ػػت و ػػتقومت  ػػف وا روجػػ  واعرببػػد واقدب ػػد وواحدبدػػد

واقدبـ  جدمـ بلتقوف    )وبف طبتطبػت واعلػو   واػذ  جعػؿ واشػعر واهػتدؽ ويدػر ج ػتاًل  ػف 
. و ػػت فػػ  واعهػػر واحػػدبد  ٕ)د واشػػعر أهػدق،. ويػػذاؾ  ػػ  )وآل ػػد   واػذ  عػػّد وجػػو  ٔ)وا قلػد

ز  ٖ)ف ػػـ ب ػػتبروف  لبػػؿ  طػػروف ورفىػػ، التقلبػػد وتشػػدبده علػػع واهػػدؽ وواحقبقػػد فػػ  واشػػعر
 . ٗ)وبهيدوف  ت جتمت ب،  در تت وادبووف ووا  جر ف  مذه واقىبد
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 .ٜٔوابتس وبو شبيد:   ٕ)

 .ٖٙب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٖ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٚٔ ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد...:   ٗ)

 .ٗ٘ٗ-ٖ٘ٗواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد: ب ظر: والتجتمتت و   ٘)

 .ٗٔب ظر: عبتر واشعر:   ٔ)

 .ٛ٘/ٕب ظر: وا ووز د ببف شعر وب  ت تـ ووابحتر :   ٕ)

 .ٔٔو ٓٔو  ٜ/ٔب ظر: دبووف وا لبؿ:   ٖ)

 ب ظر: فهؿ ج تعد وادبووفز وفهؿ ج تعد وا  جر: )قىبد رفض واتقلبد ووا حتيتم .  ٗ)
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 ػػب بتاطتقػػػد واشػػػعوربد فػػػ  الواشػػعر مػػػو وا ػػػف واػػػذ  بعبػػر عػػػف والحظػػػتت وةقػػػو  وو 
برج   )وب  شتد  واحبتمز وابس ا وىوع واتعببر ف  ذوت، د ؿ ف  مذوز واعؿ ت ب  تجربد 

 واع أف واشعور البيوف  تهًت وال بتعببر  تص ع ،ز ومذو واتعببر مو واذ  ب بز شػعوربف
 ػب  ت   تل بف اش ص ووحد فتاطربقد واوحبػدم واتػ   عػرؼ ب ػت  شػتعر ت مػ  ت بل ػت أو تج

. ووا يػػرم وا وحػػدم واجت عػػد واتػػ   ٘)أو واتعببػػر ع  ػػت بتايل ػػتت و ػػت واب ػػت   ػػت بػػدرؾ بػػتاحووس
بواػػو مػ : "أف واشػعر واحػؽ وارفبػػ  مػو  ػتعبر عػػف أفػػ  تذ ػبس  در ػد  )وبػو شػتد  برومػت 

 تد  )وبو شػو ف م ت بعد   ٙ)واًل وال وجترورًو ا ت  بق،"ذواشعور تعببرًو ف بًت أهبًن واـ بيف وبت
اّل أوبقبد وعىتم واج عبد وف واشعر واجبد مو وا عبر عف وحت بس واشتعر بهػدؽ وف بػد و 

هدؽ واشعور ف   قد د )واشػعلد  وبػر  بػتف  )وبو شتد  . وبهيد  ٚ)بيوف  بتذاًل وال  يرروً 
واشػػعر بجػػذ وف بيػػوف  حػػدودًو بهػػدؽ واشػػعور ووا بػػتؿز رذ اػػبس د ػػد حقػػتةؽ شػػعربد ب يػػف 

  ٛ)عر.تويبدمت ف  واش
ب  تف  شعره علع واعتط د ووا بتؿز فقػتؿ ع ػ، )واحلبو  :"و ػت واشػ )واشتب  وبعت د  

فشػػػتعر أدوتػػػ، واعتط ػػػد ووا بػػػتؿز ومػػػو    ػػػ، ب يػػػر واعقػػػؿ وبهػػػنر أ ػػػره وبػػػروه عػػػتجزًو عػػػف 
وواشػتعر واعظػبـ مػو "واػػذ    ٔ)ه"واوهػوؿ واػع واحقبقػد وأ ػ، البػزوؿ هػنبرًو ر ػـ  شػبب، ووقػتر 

. و ػف م ػت بعبػر  ٕ)تداد ببف   ذ واعتط ػد ووا يػر ووا بػتؿ ووال ػلوذ وواػوزف"بوفؽ واع وا ع
 واشتعر ع ت بحس وبشعر وال بقبده قبد رال حربد واشتعر ف  واتعببر.

جعلػ، وطروحتػ، وال ػتس فػ   بػدوف وا قػدز وتن بػ، مػذو ببتا بػتؿز و  )واشتب  وبتن ع  
فػ  وا ػف وواحبػتم  برًو  عقواًل ايػؿ شػ موات  تقدـ ت    ف وب ت ، ب يرم )بقظد والح تس  جتم

و ػػ، ب ػػذه وا يػػرم ب ػػتطب  واتطلػػ  واػػع  عرفػػد واطببعػػد  عرفػػد ع بقػػدز  )واشػػتب   عػػًتز وبػػر  
                                           

 .ٕٗٔد ال قد والدب ز د. عبد واح بد بو س: ب ظر: وال س وا  ب  ٘)

 وطبتؼ واربب : ـ.  ٙ)

ووالتجتمػػتت وواحريػػتت فػػ  واشػػعر واعربػػ  ...:  ٕٓٛ-ٜٕٚب ظػػر: ج تعػػد وبواػػو وودرمػػت فػػ  واشػػعر واحػػدبد:   ٚ)
ٗٓٓ. 

 .ٜب ظر: واشعلدز وح د زي  وبو شتد :  ٛ)

 .ٜٗٔحذ وواحبتم: ز وب ظر: واشتب  شتعر وا٘ٛ   واشتب  ز  ح د واحلبو :   ٔ)

 .ٕٕٔواب بوع:   ٕ)
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. و ػ تمت فػ  وحػد   ٖ)وتدا، علع  عرفد واتجربد وابشربد ف  مذو واعتاـ  عرفد وو عد وبىػتً 
 : ٗ)قهتةده بػ)بقظد حس  فقتؿ

 ووفى  ا ت بذشووِؽ      د        ػ وؼ أتلو علع واطبور أ تشب 
 أّف َ ْجَد وا  وس بقظُد حػس ف   تدر   ع ع واحبتم وتدر  
ب يرتػ، واشػت لد ببحػد عػف   ػتوبتت ويدػر حدودػد ورقبػًت فػ  وا ػفز فيػرم  )واشتب  ؼ 

 . ٘)تجعؿ والح تس واعرب  واجدبد علع درجد  ف واتبقظ ووارق  ا ت بدور ف  مذه واحبتم
أف بػػدف  ب ظرتػ، وفيرتػ، مػػذه واػع وقهػع درجتت ػػت فػ   حتىػػرت،  ب  )واشػتوبحػتوؿ  

ًت وا بػتؿ واشػعر  فػ  والدذ واعربػ  بقواػ،: "رف وةدذ هػ )وا بتؿ واشعر  ع ػد واعػرذ ز وو
    بتا بػتؿ واهػ تع  وو وا بػتؿ وا جػتز  ومػو  بػتؿ وا جػتز ووال ػتعترم وواتشػبب، واعرب  

واتػػ  وشػػبعت ت وابن ػػد علػػع و تنف ػػت بحدػػًت ودر ػػًت.  و برمتتػػ،  ػػف بروعػػتت والا ػػتظ وواتعػػتببر
وايف مذو وا وع  ف وا بتؿ وا ذاوؼ رف دؿ علع بعض  ووح  تهد  ػف روح وة ػد ف ػو ال 
بدؿ علع  قدور شػعورمت بتبػتر واحبػتم يعىػو حػ  فػ  مػذو واوجػودز وايػف م ػتؾ  وعػًت ث ػر 

  ـ  ػػػف وروةػػػ،  ػػػروةر و  تبػػػت  ػػػف وا بػػػتؿ وت ػػػذه وال  ػػػتف ال التزوبػػػؽ وواتشػػػوبؽز وايػػػف ابػػػت
طب  وا ظرم وا  بد وات  بلقب ػت وال  ػتف علػع مػذو  ةف فب، ت وا بتؿ وا    ػ)واوجودز وأ  بد ب

واعتاـ وايببرز وأ  ب، وبىًت )وا بتؿ واشعر   ة ، بىرذ بجذوره واع أبعد  ور ف  ه بـ 
وح وا  بػػد ووا ل ػػ بد فػػ  واشػػعورز فتا بػػتؿ واشػػعر  ب ػػذو وا ع ػػع واع بػػؽ واػػذ  تلتقػػ  فبػػ، واػػر 

ثفز وواػػػػذ     ػػػػـ   ػػػػ،    ػػػػبد وة ػػػػد و ػػػػدرؾ  ػػػػت واػػػػذ  آلفتق ػػػػت واروحبػػػػد  ػػػػف ع ػػػػؽ و ػػػػعد 
فػػػ   )واشػػػتب  ؼ  ٔ) ػػػف وا بػػػتؿ مػػػو واػػػذ  حػػػـر   ػػػ، وةدذ واقػػػدبـ"م... ذاػػػؾ وا ػػػوع وىػػػبت

 حتىػػرت، مػػذه ب تهػػر ان ػػتابذ واشػػعربد وانرببػػد  ػػف دوف وال ػػتابذ واشػػعربد ع ػػد واعػػرذ 
بووج، واعقلبد وةدببػد واجت ػدم واتػ  يت ػت شػتةعد فػ  تػو س  )واشتب  . وأ ذ  ٕ)حدبدتً قدب ًت و 

                                           
 .ٕ٘ب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٖ)

 .ٕٓٔو ت   واحبتم:   ٗ)

 .ٕ٘ب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٘)

 .ٕٙ-ٕ٘وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٔ)

 .ٖٖٗدبد: ب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واح  ٕ)
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وواػوطف واعربػ . ويت ػت ادعوتػ، وا ظربػد واتػ   ػتد  واب ػت ودعػت بو ػتطت ت واػع دػورم شػػعربد 
هػػػد  تطببقػػػ  فػػػ  شػػػعره    ػػػ، ف ػػػو فػػػ  واوقػػػت    ػػػ، بطبػػػؽ دعوتػػػ،  زتقػػػـو علػػػع و ت ػػػ ت

عدػػر علػػع ذاػػؾ فػػ  قهػػتةدهز ف ػػو ب ظػػر واػػع واشػػعر  ظػػرم بهػػدؽ وو ػػنص وتووفػػؽ تػػتـز و 
رفبعػػػػد و ظػػػػرم تقػػػػدبسز وبػػػػرفض وف بيػػػػوف واشػػػػعر واحػػػػدبد أدوم اب ػػػػروض ووا وىػػػػوعتت 
وا هقتدز ومذو  ت ب بزه  ف شعروم جبلػ،ز ف ػو اػـ بيػف   قػتدًو التجدبػد ب ػبذ أحت ػبس عت ػد 

دؽ وو ػنص. وب ظربتػ، وو  ت دعوت، ت طلؽ عػف  ظربػد فيربػد وو   ػت بد أح ػ ت وف   ػت بهػ
عػف وا بػػتؿ بقتػرذ  ػػف  ظربػػد )يػواردج  فػػ  وا بػتؿ وارو ت  ػػ  وتق ػػب ، علػع  بػػتؿ وواػػ  

. وبقتػرذ وبىػًت فػ  توج ػ،  ٖ)ودت و ز ويب بد تشػيبؿ وا بػتؿ واقػوم وا ػحربد فػ  والدػر وا  ػ 
  ٗ)ف  وا بتؿ. ،وبحد شير  عبد وارح ف )مذو  ف 
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شتد   عف واوحدم واعىوبد ف  واجزم وادت    ف يتتب، )قطرم  ف بروع  تحدد )وبو

فػػػػ  والدذ ووالجت ػػػػتع ز  هيػػػػدًو وف واقهػػػػبدم وحػػػػدم الب يػػػػف وف   هػػػػؿ فب ػػػػت بػػػػبف واشػػػػيؿ 
ووا ىػػ وف. وبػػر  وف واقهػػبدم تقػػـو علػػع  ج وعػػد  ػػف واع تهػػر و ػػف وا  ػػتحبؿ وا هػػؿ 

ّنز وبتذ ل ت ُيّنز وال بت توؿ ع هرًو    ػت بب  تز ةف واشتعر ع د ت ب ظـ واقهبدم ب ظ  ت يُ 
. واـ بيتػؼ )وبػو شػتد   بحدبدػ، مػذو عػف وحػدم واقهػبدمز وذ  ػروه بىػ  بحدػًت  ٔ)دوف وآل ر

طػوبًن بع ػووف )وا قػد وواشػػعر  فػ  دبوو ػ، )واشػػ ؽ وابػتي    شػبرًو واػع واوحػػدم قػتةًن: "أ ػت و ػػت 
بػػذف م ػػتؾ  ػػت بهػػ  أف  -ر  بػػر بعػػد تذ ػػؿ  قػػد  طوبػػؿ فػػ  شػػعر  وفػػ  شػػع–فقػػد ث  ػػت 

ب  ع )بتاتبتدؿ  ومو تعػوبض وايػؿ الجػزمز ويػذاؾ تعػوبض واجػزم اليػؿ: ب ع ػع أ ػ، بجػذ 

                                           
 .ٕٖٔو  ٜ٘ٔ-ٙ٘ٔو  ٙٓٔو  ٗٓٔب ظر: يواردج:   ٖ)

 .ٖ٘ٙ-ٖٗٙ/٘ب ظر: دبووف عبد وارح ف شير :   ٗ)

 .ٜٕ-ٛٔ/ ٕب ظر: قطرم  ف بروع ف  وةدذ ووالجت تع:   ٔ)
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 قد وةدر وا   ز )واقهبدم  دًن  يوحدم ال تتجزأ بحبد بوّج، وا قػد واػع جومرمػت واّب ػت ]...[ 
مذو واجػومر راّل  عب ػًت علػع وال بتذدر وا تقد وا    ]...[ راّل بتاجومر وحدهز وال بيوف  ت عدو 

فػػػ)وبو شػػتد   بػػر  وف واقهػػبدم وحػػدم ال تتجػػزأ ز ومػػو بقتػػرذ ب   و ػػ، ع  ػػت  ػػف   ٕ)ربػػروزه"
   ـو )وردزورد  عف وحدم وةدػر وا  ػ ز واػذ  بػر  فبػ، أ ػ، بجػذ وف بيػوف ع ػًن يػت ًنز 

 وقد هتغ    و ، مذو فقتؿ :
و ػػتدم حتػػع تػػهد  وظب ت ػػت  ومػػ  أشػػب،  "بوو ػػطد والبػػدوع وابطػػ م تي ػػذ واتعببػػر  طوطػػتً  

  ٖ)بقوم وا  و واعىو    أو روح واحبتم ف  شيؿ يت ؿ"
فتا  و واعىو  واذ  جتم ب   ػـو )وردزورد  مػو وشػترم واػع واشػيؿ واتػتـ اُب بػد أ   

 ع ؿ ف  ز ووف وبدوع واقهبدم ع ده بي ف ف  تنحـ وجزوم وع تهر مذو واع ؿ.
عػػف واوحػػدم واعىػػوبد فػػ  يتتبتتػػ، وا قدبػػد وا ظربػػدز واػػـ ب هػػص )واشػػتب   حػػدبدت  

طربػؽ وا بػتؿ -وايف ومت ت ، بتا بتؿ واشعر  مو واذ  بحقؽ واوحػدم واعىػوبدز ال ػ، عػف 
ي ت بر  )يواردج  "بت يف واشتعر أو وا  تف  ف  لػؽ يػؿ عىػو  حػ  و ع ػع مػذو و ػ،  –

ل، وا ػػتص واػػذ  حبػػد بوجػػد وا بػػتؿ تتحقػػؽ واوحػػدم واعىػػوبد وبهػػب  ايػػؿ ع ػػؿ ف ػػ  شػػي
ز  ٔ)ب بػػزهز وواػػذ  ب بػػ   ػػف بتط ػػ،ز وب  ػػتذ فػػ  وطروفػػ، ج بعػػًت فبلو  ػػت بلػػوف عػػتـ  شػػترؾ"

وعلػع مػذو وال ػتس رأت ) ػػل ع واجبو ػ   وف )واشػتب   حقػؽ  جتحػػًت فػ  واوحػدم واعىػػوبد 
فػػ  قهػػتةدهز وذ يت ػػت ج بػػ  قهػػتةده تحػػتفظ علػػع وا  ػػو واعىػػو  واػػذ  بتطػػور علػػع  حػػو 

 . ٕ)بذاؾ علع ع تهرمت ج بع تعتٍؿز وبعت د 
و ػػت ومت ػػتـ )وبػػ  شػػبيد  بتاوحػػدم واعىػػوبد فبظ ػػر جلبػػًت فػػ     و ػػ، الشػػعرز ع ػػد ت  

اػ،  -ي ػت بػر –ز وواشعر  ٖ)جعؿ واشعر ب زؿ  رتدبًت دوب، وايت ؿ واذ  ال بتجزأ  ف واشعور

                                           
 .ٜٜٔٔواش ؽ وابتي :   ٕ)

 .ٚٓٔواشعر يبؼ     ، و تذوق،:   ٖ)

 .ٗٓٔيواردج:   ٔ)

فػػ  دبوو ػػ،ز حل ػػ   ح ػػد عبػػد  واشػػتب ز و ػػ  ٗٗٗفػػ  واشػػعر واعربػػ  واحػػدبد: ب ظػػر: والتجتمػػتت وواحريػػتت   ٕ)
 .ٜ٘وا تد : 

 .٘ٔب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٖ)
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واهػػورم ع تهػر  ت ػتوبد تجػر  يل ػت فػػ  حلبػد ووحػدمز فػن وا يػػرم تػ حط عػف وا و ػبقع وال 
. ب ع ػػع وف واقهػػبدم وحػػدم ف بػػد ا ػػت ع تهػػرمت وا  تل ػػدز  بػػر و  ػػت  ت ت ػػيد  ٗ)عػػف وا يػػرم

و تووزبػػد فػػ  واشػػيؿ ووا ىػػ وف. ومػػذو وا   ػػـو عػػف واوحػػدم و ػػتقته )وبػػو شػػبيد   ػػف    ػػـو 
)فيتور مبجو  واذ  جعؿ واوحدم واعىوبد قتة د علع وحدم واب بػد وا يربػد وو  ػت اب ػت فػ  

. و   ػػـو شػػعروم وبواػػو عػػف واوحػػدم  ػػرده وا رجػػ   ٘)رز وو  ػػت فػػ  والفيػػتر ذوت ػػتشػػيؿ والفيػػت
وانرب  ووا ير وارو ت     تهد وثروم شعروم وأدبتم مذو وا ذمذ عف واوحػدم واعىػوبد فػ  

و رّده وآل ر وا رج  واعرب  واقػدبـ وواحػدبد. ف   ػـو )وبػ  شػتد   عػف   ٙ)واقهبدم واحدبدد
د عػػف    ػػـو )وبػػف طبتطبػػت  واػػذ  قػػتؿ ع  ػػت: "ب بنػػ  الشػػتعر وف واوحػػدم واعىػػوبد ال ببتعػػ

بتذ ػػؿ تػػذابؼ شػػعره وت  ػػبؽ أببتتػػ، وبقػػؼ علػػع ح ػػف تجتورمػػت أو قبحػػ، فػػبنةـ بب  ػػت ات ػػتظـ 
 عت ب ػػت وبتهػػؿ ين ػػ، فب ػػتز وال بجعػػؿ بػػبف  ػػت قػػد وبتػػدأ وهػػ ، أو بػػبف ت ت ػػ، فهػػًن  ػػف 

 ػػع واػػذ  ب ػػوؽ واقػػوؿ وابػػ،ز ي ػػت أ ػػ، حشػػو اػػبس  ػػف جػػ س  ػػتمو فبػػ،ز فب  ػػع وا ػػت   وا ع
بحترز  ف ذاؾ ف  يؿ ببتز فن ببتعد يل د عف أ ت ت وال بحجز بب  ت وببف ت ت  ت بحشو 

فػ)وات ت ؽ  واذ  وشتر واب، )وبف طبتطبت  قدب ت الببتعد عف )واتبتدؿ  واذ  وطلق،   ٔ)بشب  ت"
حدم واعىػوبد القهػبدم الب ػرج )وبو شتد   حدبدًت. و جد أبىًت وف رأ  )وب  شبيد  عف واو 

عف ع ود واشعر واعرب  واقدبـز واذ  قتؿ ب، )وا رزوق   واذ  بر  وف واشػعر واػذ  بتػوفر 
فبػػػ،  بػػػدأ واتحػػػتـ واػػػ ظـ وواتةت ػػػ،ز بوشػػػؾ وف تيػػػوف واقهػػػبدم   ػػػ، يتاببػػػت وواببػػػت يتايل ػػػدز 

واقهػبدم واعىػػوبد  وحػػدبدًتز فػاف شػػعروم أبواػو بشػػددوف علػع وحػػدم  ٕ)ت ػتا ًت وتقتربػػًت الجزوةػ،
 . ٘)ز و در د وا  جر ٗ)ز و در د وادبووف ٖ)ي ت  تد  ب ت ) لبؿ  طروف 

                                           
 .ٕٓ-ٜٔ: : ـ.فب ظر  ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٕٖٙب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد...:   ٘)

 .ب ظر: فهؿ ج تعد وادبووف وفهؿ ج تعد وا  جر عف مذه وا  ذاد  ٙ)

 .ٕٗٔعبتر واشعر:   ٔ)

 .ٔٔ-ٜ: ز وا رزوق ب ظر: شرح دبووف واح ت د  ٕ)

 .ٜ/ٔب ظر: دبووف وا لبؿ:   ٖ)

 ب ظر: فهؿ ج تعد وادبووف وتشدبدمـ علع واوحدم واعىوبد.  ٗ)

 ب ظر: فهؿ ج تعد وا  جر وتشدبدمـ علع واوحدم واعىوبد.  ٘)
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و بر  ت بتجلع ف  واوحدم واعىوبد ع دمـ  ػف    ػو  ـ الحدودػد مػو وبػروز جػت ب   
 وات ت   واح  ووات ت د وا تدؼ واع وارق .

  
 هتمام بالطبيعة واالنحياز اليها. اال6

واشتعر واعربػ  و ػبلد ال  تبػدز و عرىػًت ا شػتمد ج بلػد ال  بقبت واطببعد ف  عبف 
 هدرًو البحتموت روحبد تح ل، علع واتذ ؿ واع بػؽ وتػوح  وابػ، بتا عػت   وا تاػدم ووةفيػتر 

. فيػػتف واشػػتعر واعربػػ  بتهػػؿ بتاطببعػػد وتهػػتؿ أا ػػد وو تػػزوج فػػ  وال لػػذ والعػػـ  ٙ)وا ػػت بد
وذو تعػػػرض ا ػػػت. واقػػػد ظلػػػت مػػػذه وا ظػػػرم واػػػع   ٚ)ف ػػػو ب ػػػتعبف عػػػبف وايػػػت برو وا وتو روفبػػػد

  ٜ)ز و)حػػػتفظ وبػػػرومبـ   ٛ)واطببعػػػد  ػػػتةدم واػػػع  طلػػػ  واقػػػرف واعشػػػربف ي ػػػت ع ػػػد )وابػػػترود  
 وبىًت.  ٓٔ)و)شوق  
حتػػع جػػتم ) طػػروف  وفػػت  بػػتذ واتجدبػػد فػػ  شػػعر واطببعػػد فػػ  قهػػبدت، )وا  ػػتم   

 ت يتة ػػًت حبػػًت ال   ظػػرًو  ترجبػػًت ويػػتف و بػػز  ػػت فب ػػت وف ) طػػروف  ب ظػػر واػػع واطببعػػد بوهػػ 
ز   ت أدر ذاؾ ف  )أب  شتد  ز و تهد وذو عل  ت و ،  ٔ) بتًتز ووالح تس بت  ت  لجذ و نذ

 حذ الطببعد   ذ هبتهز ودعت واع والات تت واب ت فقتؿ: "ع ػتد والدذ وواشػعر  تهػد و  ػت 
. وعلػع واػر ـ  ٕ)تم واطببعد"مو واهدؽ وواوفتم الطببعد ال واته   ووا حتيتم واشتةعد و جتف

 ف وف  وىوع واطببعد  ذ وذ  ف ببةد واشػتعرز رال و ػ، اػـ بقهػر تجدبػده علػع  لػؽ مػذو 
والتجته وتعب ق، بعػد وف فػت  اػ، وابػتذ و ػتتذه ) طػروف  ز ف ػروه ببتػدع هػورًو جدبػدم  بتيػرمز 

عدبدم  دؿ )زفت  فػ  . ومذو والبدوع واش ه   روه ف  قهتةده  ٖ)وو لوبًت حبًت روقبت  عتهروً 

                                           
 .ٕٛٔاحدبد: ب ظر: والتجتمتت والدببد ف  واعتاـ واعرب  و  ٙ)

 .ٖٙٓب ظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر...:   ٚ)

 .ٕٓٗ/ ٔب ظر: دبووف وابترود :   ٛ)

 .ٕٕٚ/ ٔب ظر: دبووف حتفظ وبرومبـ:   ٜ)

 .ٖٗ/ ٕب ظر: واشوقبتت:   ٓٔ)

 .٘ٗٔ/ٔب ظر: دبووف وا لبؿ:   ٔ)

 .ٓٗ/ٕقطرم  ف بروع ف  والدذ ووالجت تع:   ٕ)

 .ٕٖٗوحريد واتجدبد ف  واشعر...: ب ظر: وبو شتد    ٖ)
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  ٛ)و)واطتةر وارقبذ   ٚ)و)وا بؿ واعظبـ   ٙ)و)واحتف وا تر ج   ٘)و)ووروؽ وا ربؼ   ٗ)وا  تم 
ز و حبد واطببعد ف  شعر )وبػ  شػتد   وواتوجػ،  حومػتز بعي ػتف تنّبػرًو  لحوظػًت ع ػد )وبػ  

د. فقػػػد شػػػتد   فػػػ     و ػػػ، الطببعػػػد عػػػف    و  ػػػت فػػػ  واشػػػعر واقػػػدبـ وواين ػػػبي  وا حػػػد
. و ػف م ػت قػرر )ي ػتؿ  شػذت  وف )وبػت شػتد    ٜ)  تمت فػ  وحػد  قهػتةده )واطببعػد وةـ 

. وقػػتده حبػػ، الطببعػػد واػػع  ػػذمذ وحػػػدم  ٓٔ)يػػتف روةػػد واطببعػػد فػػ  واشػػعر واعربػػ  واحػػػدبد
 . ٔٔ)واوجودز ومذو  ت بيشؼ عف تذدره بتالتجته وارو ت   

ىػػوع واطببعػػد بعػػد ت عػػترض واشػػعروم ودعػػت )واشػػتب   واػػع والرتقػػتم ووا ػػ و فػػ   و  
واقػػدو ع فػػ  تهػػوبرمـ ا ػػت فقػػتؿ: "وواشػػعروم واعػػرذ اػػـ بح ػػوو ب ػػ و واطببعػػد وو بػػذ  رمبػػد 
 حومتز بؿ يت وو ب ظروف واب ت ي ت ب ظر وا رم واع ردوم  طرز ج بؿ. واـ بعرفوو بتف تبتر 

بػر  وف واشػتعر واعربػ   فػػ)واشتب    ٔ)واحبتم بجر  ف  قلذ واطببعد واػـ بعرفػوو وا شػوم قػط"
واقػػػدبـ ب ػػػ ذ واقػػػوؿ فػػػ  وهػػػ ، الطببعػػػدز وبت توا ػػػت ت ػػػتوؿ واقػػػتص واػػػذ  البح ػػػؿ بجناػػػد 
وا شػػ د أو ج تاػػ،ز وو  ػػت واػػذ  بع بػػ، مػػو وف بهػػ ، ي ػػت رثه دوف أف ب لػػ  علبػػ، حلػػد  ػػف 
شػػػعوره أو عبقػػػًت  ػػػف عووط ػػػ،ز فػػػ  حػػػبف وف واطببعػػػد مػػػ  وا ػػػنص واروحػػػ ز وا ػػػذو يػػػتف 

بعػػبش ب بتاػػ، وحوو ػػ، و شػػتعره يل ػػت  ػػ  واطببعػػدز فيػػؿ وا عػػت   واتػػ  فقػػدمت فػػ  )واشػػتب   
واحبتم    وا تس  دؿ واهدوقد وواحذ ووا  ـ وواح تف وواج ػتؿز وجػدمت فػ  واطببعػدز وبػذاؾ 
وهبحت عتا ، وارفب  وا دتا ز واذ  برد بػ، علػع  قػص واحبػتم والجت تعبػد وقهػورمت علػع 

                                           
 .ٕٓٔب ظر: فوؽ واعبتذ:   ٗ)

 .ٖٖٕب ظر: واش ؽ وابتي :   ٘)

 .ٕٛٔ/ٕب ظر: قطرم  ف بروع ف  والدذ ووالجت تع:   ٙ)

 .ٜ/ٕب ظر: ـ.ف :   ٚ)

 .ٕٚب ظر: أ دوم وا جر:   ٛ)

 .ٜٔب ظر: وشعد وظنؿز وح د زي  وبو شتد :   ٜ)

 .ٗٔٔز وهد د واحدودد:ٕٖٙ-ٕٖ٘واتجدبد...:  ب ظر: وبو شتد  وحريد  ٓٔ)

 .ٜٖٚب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٔٔ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٖٗٗوالتجتمتت وواحريتت ف  واشعر...:   ٔ)
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. وعلبػػ،ز فقػػد جػػتم شػػعره بح ػػؿ  ع ػػع واقدو ػػد الحػػذ  ٕ)ا ػػ وواوهػػوؿ واػػع  رتبػػد واي ػػتؿ وو
 . ٖ)ووا رأمز وذ ربط بب   ت وببف وج ؿ  تف  واطببعد  ف  ظتمر

وبحوؿ )وبو شػبيد  واطببعػد واػع  شػ دز وبػروح  ت ػتعًن  ػ   ػت بحددػ، مػذو وا شػ د  
 تقػع ف    س واشػتعر وفػ    بلتػ،ز وب ػعع واػع تريبػز فتعلبػد واشػعر فػ  عػتاـ  حػدود و 

بىػػـ  عظػػـ  هػػتةص واطببعػػد وا ترجبػػدز ةف واطببعػػد مػػ   هػػدر تيػػوبف واشػػعر فبقػػوؿ: 
"فػػػ  واطببعػػػد و ػػػرور اطب ػػػد ال بػػػدري ت واحػػػس    ػػػت دّؽز بػػػؿ بشػػػعر ب ػػػت وذو قوبػػػت واػػػ  س. 
وواػػ  س    ػػت قوبػػت ال ت ػػتطب  ق ػػر واطببعػػد القت ػػتص  ػػرمت والطبػػؼ راّل رذو تجػػردت  ػػف 

. ف و م ت بػدعو واػع تيدبػؼ فػ  فبػوض وا شػتعرز وواػع  ٗ)تحبؿ"أدروؾ مذو واعتاـز ومذو   
والحتووم بداًل  ف واتو ػ  ووال تشػتر. وا ػذو عػد )وبػو شػبيد  واطببعػد "قبدػترم واشػتعرز وعبدػًت 

فػػػ)وبو شػػبيد  بػػرفض وف ببحػػد   ٔ)بحػػتوؿ واشػػتعر وابحػػد عػػف أوتػػتره فػػ   بػػر مػػذه واقبدػػترم"
. الف واشػعر "يػتةف حػ  تحشػد  ٕ)رال فػ  واطببعػدواشتعر بذ   ػذمذ وو  ظربػد عػف ووتػتره 
ز والبد وف بيوف    ـو وب  شبيد الطببعد  تػذدرًو  ٖ)فب، واطببعد وواحبتمز فن بقتس وال بوزف"

ب   ـو )فيتور مبجو  ف ن   واشب، ببف وتجتمب  ت ووىحدز بقوؿ مبجو: "رذًو ال قووعد وال 
ز وبقػػوؿ وبىػػًت: "رّف يػػؿ  ػػت فػػ   ٗ)ا ػػف يلػػ،" ػػذومذ رال  ػػذومذ واطببعػػد واتػػ  ت ػػب ف علػػع و

. و ػػف م ػػت  ٘)واطببعػػد مػػو فػػ  وا ػػف وبىػػًتز فلب ػػقط تق ػػبـ وال ػػووع واتىػػ حؿ قووعػػد واػػذوؽ"
 جد وف واعنقد ببف واشعر وواطببعد ع د شعروم وبواو م  عنقد وطبدمز جتمت ا ػـ  تبجػد 

ذ  وىػ  واحجػر والوؿ فػ  مػذو تذدرمـ بتا ير وارو ت    وانرب ز وبآروم و تتذمـ  طروف وا

                                           
 .ٗ٘ب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٕ)

 .ٖٗ-ٕٗب ظر: ـ.ف :   ٖ)

 .ٛٔوفتع  وا ردوس:   ٗ)

 .ٚٔوفتع  وا ردوس:   ٔ)

 .ٕٔ-ٕٓز ووابتس وبو شبيد: ٘ب ظر: ـ.ف:   ٕ)

 .٘وفتع  وا ردوس:   ٖ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٓٔوابتس وبو شبيد وشعره:   ٗ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٗٓٔـ.ف:   ٘)
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. ووف   حػػع شػػعروم وبواػػو فػػ  تجدبػػد مػػذو والتجػػته بتػػوومـ  ػػ  تطلع ػػـ واػػع واحبػػتم  ٙ)والتجػػته
وا تطػػورمز وبعػػد تجدبػػدمـ بدوبػػد تجدبػػد واعقلبػػد وادقتفبػػد بت  تتح ػػت علػػع أفػػؽ وو ػػ ز و ػػدوروت 
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 مستويات مفهوم حداثة الشعر عند جماعة ابولو

 حداثة في المستوى اللغويالمفهوم .1

ثدػػػػر شػػػػعروم وبواػػػػو حربػػػػد واتعببػػػػر فػػػػ  واشػػػػعرز وو ػػػػتع تؿ والنػػػػد و ػػػػتع تاًل  نػػػػتبرًو 
ال ػػػػتع تؿ  ػػػػف  ػػػػبق ـ  ػػػػف واشػػػػعرومز بت جػػػػر بػػػػدالالت   ػػػػتحددد ز وتو ػػػػ  فػػػػ  و ػػػػتع تؿ 
وا جػػتزوتز ووبتػػدوع واهػػورز و لػػؽ  عجػػـ انػػو  شػػعر   عػػبفز و قػػؿ والا ػػتظ  ػػف   طبت ػػت 

 بدز وتج بـ وا ع وبتتز وتجربد وا ح و تتز ووالعت تد علع وار ز ا لػؽ ويدػر  ػف واقت و 
 ع ػػػع وواتعببػػػر بتاهػػػور تعببػػػرًو ب تةبػػػًتز ووبدػػػتر  ػػػوع  ػػػف والا ػػػتظ واتػػػ  ا ػػػت عنقػػػد بتاطببعػػػد 

 . ٔ)وواحبتم
ومػػػػذه واحربػػػػد واتعببربػػػػد عرفػػػػت ع ػػػػد )وبػػػػ  شػػػػتد   ع ػػػػد ت دعػػػػت واػػػػع تحػػػػدبد انػػػػد  
مػػػذو )وات هػػػبر  وذ دعػػػت شػػػعروم واحدودػػػد واػػػع وف تيػػػوف ا ػػػـ حربػػػد  ز ويػػػتف ب ػػػ   ٕ)واشػػػعر

                                           
 .ٕٔٔو ٖٓٔو  ٓٓٔب ظر: هد د واحدودد:   ٙ)

 .ٛٗٔب ظر: عف والند ووالدذ ووا قد:   ٔ)

 .ٛٗواش ؽ وابتي :  ب ظر:  ٕ)
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. وقد وهؼ )وبو شتد   بت ،  ٖ)واتعببر عف و    ـ حتع او  رجوو عف والفيتر ووا وىوع
 جػػدد فػػ  "وال ػػظ ووال ػػلوذ ووا ع ػػعز ف ػػو يدبػػرًو  ػػت بترفػػ  عػػف والا ػػتظ ووال ػػتابذ واتقلبدبػػد 

ظػػػ، وو ػػػتابب، ]...[ ومػػػو بتع ػػػؽ فػػػ  يػػػؿ  ع ػػػع حتػػػع بظػػػف وا تز تػػػوف أ ػػػ، بت ػػػتوف فػػػ  وا ت
وعلػػع   ٗ)بل  ػػ،ز وبجبػػؿ طرفػػ، فػػ  يػػؿ  ػػت بحػػبط بػػ، ]...[ فب ػػرج   ػػ،  ع ػػع شػػعربًت جدبػػدًو"

مذو وال تس عّد )ي تؿ  شذت  )أبت شتد    جددًو فػ   جػتؿ انػد واشػعرز ةف حدودػد والنػد 
ربد وات  تػر  وف واشػعر واشعربد ع ده تقـو علع واتعببر عف روح واعهرز وبقـو علع وا ظ

 . ٘)بجذ وف بقترذ  ف اند واينـز وات  تحرر اند واشعر  ف عبودبد والند واقدب د
. وايػػػػ  بػػػػهد  واشػػػػتعر ر ػػػػتات،  ٙ)بػػػػر  )وبػػػػو شػػػػتد   وف والنػػػػد ودوم واب ػػػػت  تبػػػػد 

والهنحبد فعلب، وف بيوف ببت ػ،  ػف ببػتف ب ػ  قو ػ، وبقػوؿ بػذاؾ: "و   ػت تػذ ؽ فػ  تعببػره 
البرت   هوت، فوؽ   تو  ثذو  ـ و دوري ـ وأال يتف  رببػًت عػ  ـ اػـ بػرَض ع ػ، فبجذ وف 

دػػػـ ب ػػػت ر   ٔ)ال  تهػػػت ـ وال عػػػت ت ـ فتىػػػب   يت تػػػ، وب  ػػػر وةدذ ووا جت ػػػ  ب  ػػػتروت،"
بحدبد، ابحترس بتزوم مذه وادعوم  شبد وف بظػف بعػض واشػعروم وا عتهػربف اػ،ز و ػ، بػدعو 

بػدعو واػع  جت بػد واتقعػر ووال ػروذ وواػع و ػتع تؿ وا  ػردوت واع واعت بد وببػبف  وق ػ، بذ ػ، 
وا هحع وا ل د وا طع د بتا  تتر وا هقوؿ  ف وا  ردوت وادورجدز وبر  وف مذو واه ب  
ال بحط  ف شذف وا هحع وو  ت بع ػؿ علػع ردروة ػت وقػدرت ت علػع وحتػووم  تطلبػتت واعهػر 

ذ انػد واشػتعر  ػف انػد قو ػ،: "البع ػ  واحدبد ف    تلؼ  بتدبف وادقتفد. وبقػوؿ فػ  وقتػرو
وو  ػػت بع ػػ  وجت ػػتذ واتقعػػر و ربػػذ  -ووف يت ػػت ا ػػت ح ػػ تت يدبػػرم الت يػػر–تحببػػذ واعت بػػد 

. وةجػػؿ ذاػػؾز ذمػػذ )وبػػو شػػتد   نحبػػتم واػػذوؽ  ٕ)واتعػػتببر واتػػ  التووفػػؽ دقتفت ػػت واعهػػربد"
ز ووف مػذه وا ػ واد فػ  وا هر ز وذ بعّده  ف ويدر وةذووؽ أدػرًو فػ  هػقؿ واعرببػد واعهػربد

                                           
 .ٕٚٔز وواب بوع: ٜٗب ظر: ـ.ف :   ٖ)

 .ٜٚأ دوم وا جر:   ٗ)

 .ٖٙٛ-ٖٖٛب ظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر...:   ٘)
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 .ٙٗ-٘ٗب ظر: واش ؽ وابتي :   ٕ)
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ؿ   ػػػف حبػػػد وف وا ػػػ واد بواتعببػػػر شػػػ دت بذم بت ػػػت  تبنػػػد شػػػووعر وال جلبػػػز )ودبػػػد  ػػػتو 
وا ت تمبد وواب تطد ف  واتعببر وتج ذ واحذاقػد مػ    ػت بتو ػته شػعروم وال جلبػز وا تمىػوف 

  . و ػف م ػت  جػد ت ػوبنًت اػدعوم )وبػ ٖ)وا حػددوفز ووف وحبػتم وا ػتظ قدب ػد مػ   د ػد قو بػد
شػػتد   فػػ  ت هػػبر واعرببػػد وو تعربػػذ وا هػػربدز وبقػػوؿ ب ػػذو: "بعلػػـ واقػػروم أ ػػ  ا ػػت  ػػف 
أ هتر وال جد واعت بد واي    أرتتح واع ت هبر واعرببد أو تعربذ وا هربدز بحبد بظ ػر 
فػػ  أدب ػػت وا هػػر  روح مػػذو واػػوطف وارقبػػؽ واودبػػ  واػػذ  ب دلػػ، شػػعر واب ػػتم زمبػػر أهػػدؽ 

بػف قنقػس ووبػف وا ببػ، ووبػف  بتتػد وحبت ػًتز أ ػت وارجػوع ب ػت واػع ا جػد ت دبؿ وقد ب دل، شػعر و
واعهر وال و  وواعهر واعبت   فلبس  ف واتجدبد وال  ػف ر هػتؼ ببةت ػت فػ  شػ م. وأر  
أف ببةت ت وا هربد واحتىرم  ت ر جد فن ب يف تجربد شعر ت واعهر   ف روح وات ػر ج واػف 

أو ج ػػًن   ػػ، ب ل ػػ د واشػػعر وروم وانبػػرم علػػع  ب ػػتؼ ذاػػؾ رال يػػؿ  تهػػ   بحت ػػ   ػػدوعتً 
 بر وف دعوت، مذه اـ ت لـ  ف والت تـز وذ   ٔ)والند حب  ت مو ب  م بذاؾ واع انت، وشعره"

وت  ، وايدبػر بىػعؼ و ػلوب،ز وقػتؿ ع ػ، ) ح ػد  ػعبد وبػرومبـ : "وف وبػت شػتد  بتػو ع فػ  
بػػتس والنػػد دػػوذ وال ػػتنروذ ووابػػدووم وال ػػلوذ  ػػت بػػدعوه ت هػػبرًو النػػد رزوم  ػػف ذمبػػوو واػػع را

ومو  تذدر ف  مذو واع حد يببر ب طروف. فاذو يتف  طػروف    ػ، بذ ػذ علبػ، شػتعر يحػتفظ 
وقػػد دوفػػ    ٕ)شػػبةًت  ػػف واىػػعؼ فػػ  وال ػػلوذ ف ػػت بتاػػؾ ب ػػف بجػػر   ل ػػ، فػػ  مػػذو وا ػػببؿ"

وىػػػوع )وح ػػػد واشػػػتبذ  عػػػف )وبػػػ  شػػػتد   فػػػ  مػػػذو والت ػػػتـ فقػػػتؿ: "وف شػػػتعر ت بع ػػػع بتا 
ووا ع ػػع ويدػػر  ػػف ع تبتػػ، بػػتال ظز ف ػػو بحػػبط بعػػدم  وىػػوعتت ي ػػت بحػػتوؿ والا ػػتـ بشػػتع 
وا عت   دـ ب ى  وال ظ اذاؾ يل، حتع أ ذ علب، بعض وا تس ابتف وال لوذ وفقده واجزواد 
وايػػػف  ػػػتذو ببنػػػ  مػػػهالم  ػػػف شػػػتعر عهػػػر  بيتػػػذ الشػػػعذ واعهػػػر ؟ مػػػؿ بربدو ػػػ، علػػػع 

ت ع رًو فت بًت  ف عهور والند؟ أاػبس وة  ػذ أف بتحػدد واشػتعر وارجوع واع واوروم ابعبد ا 

                                           
 .ٖٕ٘ٔو ٜٗو  ٘ٗب ظر: ـ.ف:   ٖ)

 .ٓٔشعلد: وا  ٔ)

 .ٖ٘ٔوبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر...:   ٕ)
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واع وا تس ب ت ب   وف  ف وال لوذ حتع ب تطب  ربهتؿ  عت بػ، واػب ـ؟ علػع وف فبػ، شػبةًت 
 . ٖ)يدبرًو البقؿ جزواد عف شعر وا تب بف  ف شعروم واعرببد قدب ًت وحدبدًت"

بتهرؼ ف  اند شػعره فبقػوؿ: وبعط  )وبو شتد   ق طًت  ف واحربد الشتعرز اي   
"واو  تاؼ وا  تع وواقبػتس وحبت ػًتز فػتف واشػتعر وال ػبف وايببػر واػ  س اػف ب ػ م و ػتع تؿ 
مذه واحربد ف   ر ته ويدبػرًو  ػت بيػتفا  تهػرب، بي ػز د ػبف  ػف تعببػره وت يبػره و بتاػ، ويبػر 

قتة ػػد علػػع  والجػػؿ ذاػػؾ يػػتف )وبػػو شػػتد   بػػر  وف انػػد واشػػعر  ٗ) ػػف وف بعػػد جػػزوم وفتقػػت"
وب ػػػذو وهػػػبحت انػػػد   ٘)وبجػػػتد  عػػػتٍف جدبػػػدمز و ػػػت بقد ػػػ، وا بػػػتؿ ال  ػػػف وا و ػػػبقع وال ظبػػػد

 واشعر ودوم بشترؾ فب ت واعقؿ وواعتط دز أ  وجدوف وا رم.
وبعػػد مػػذو وا   ػػـو بيػػوف طببعبػػًت وف )وبػػت شػػتد   بػػرفض واب ػػرج وال ظػػ  وواتػػذ ؽ فػػ   

ي ػػػت بقػػػوؿ )وبػػػو –واشػػػتعر وبن تػػػ، وو  ػػػت م ػػػت واتعببػػػر ال   ػػػت ال بػػػدالف علػػػع قػػػوم فهػػػتحد 
. وبػػذاؾ  لػػص )وبػػو شػػتد   واػػع تب ػػ  و ػػلوذ عهػػر ز   ٔ)ع ػػووف وا قػػر وا   ػػ  -شػػتد  

و لوذ تعببر  ش ه  بت بػز بتاب ػتطد ووا ػ تحدز فػ  حػبف يت ػت و ػتابذ شػعروم عهػره 
ع ده ف  تحربر . و ف م ت تتجلع حدودد اند واشعر  ٕ) تزوات تر ؼ ف  قبود واقدبـ وواتقلبد

واعبػػترم وجزةبتت ػػت  ػػف و ػػر واعبودبػػدز وفػػ  تج ػػذ واشػػتعر واحػػدبد واوقػػوع بػػتاتيرورز وحدػػ، 
علػع وف بتح ػػس قب ػد وال ػػظ ب   ػ، ووف بتػػذوؽ وقػ  وال ػػتابذ بذوقػ، واش هػػ  ايػ  تيػػوف 
قووابػػ، واتعببربػػد  ػػف وح ت ػػ، واػػذوق  وا ػػتصز وهػػواًل واػػع و ػػلوذ عهػػر  جدبػػد و ت بػػز 

  تت والدذ واح . وو ت ت هبر والند ع ده ف و  د ػد قو بػدز ال ػ، ُبن ػ  بشيؿ   د  ف 
  ردوت والند وترويبب ت. و ت دعوت، مذه وال دعوم  ت تحد علع جوو ذ واحبتم عتي ػد واووقػ  

 واحىتر  ووالجت تع  الف واشعر ع ده  رتبط بتاووق .

                                           
 .ٛ٘ٔٔواش ؽ وابتي :   ٖ)

 .ٜٗـ.ف:   ٗ)

 .ٕٓٔب ظر: و دوم وا جر:   ٘)

 .ٖٕٙٔب ظر: واش ؽ وابتي :   ٔ)

 .ٛٔٔب ظر: وبو شتد  وحريد واتجدبد ف  واشعر...:   ٕ)
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ف واػذبف در ػوو شػعر و ت اند واشعر ع ػد )واشػتب   فقػد وشػتر واب ػت عػدد  ػف وادور ػب 
)واشػػتب  ز و ػػ  ـ )ع ػػر فػػروخ  وذ ق ػػـ و ػػلوذ )واشػػتب   فػػ  شػػعره علػػع و ػػلوببف :والوؿ 
ف ـز  تبف وا  ج ذو وا ػتظ جزاػد و رببػد ويػتف ذاػؾ فػ  قهػتةده وا بيػرم يػتا  ر وواحي ػدز 

 . ٖ)ووآل ر مو و لوذ ابفز  لس جتم ف  قهتةده وا بتابد وواوجدو بد
"و تقد واتعببر ورهت ت، ووهػتات، مػ  واػدعتةـ والواػع واتػ  بقػـو وذير )واتلب    وف  

علب ػػت و ػػلوذ )واشػػتب   واػػذ  و تػػتز ببعػػده عػػف واريػػد واتػػ  و ػػذت علػػع يدبػػر  ػػف شػػعروم 
وا در ػػػػد واحدبدػػػػدز و تهػػػػد شػػػػعروم وا در ػػػػد وا  جربػػػػدز ف ػػػػو و ػػػػلوذ بجػػػػرذ فػػػػ  ع وبػػػػد 

ا ػػف واوىػػوح بحبػػد البحتػػتج  وب ػػتطد.. وواوىػػوح مػػو وادعت ػػد والواػػع الب ػػتطد ووف شػػعره
. وا ػػػذو عػػػػّد )واتلب ػػػ   وف )الشػػػػتب   دػػػػروم  ػػػف والا ػػػػتظ فػػػ  شػػػػعرهز ووف قػػػػوم  ٗ)واػػػع شػػػػرح"

وح ت ػػ، مػػ  واتػػ  ت لػػؽ وا تظػػ، و عت بػػ، وا ت ػػردم ووا تحػػررم فػػ   ووىػػ  وا ػػ ط ووات ػػردز 
 . ٘)وم  وات  تتدفؽ بتةا تظ وا ل د ف   ووى  والبف وواىروعد

وف وا تظ )واشتب   يت ت ر زبد ف  وانتاذز وبػر  وف ذاػؾ  تبجػد وذير )وا  و     
تػػػذدره بػػػػ)جبروف ز ووف وتبػػػتع وا ػػػذمذ وار ػػػز  ي ػػػت بػػػر  )واهػػػتدؽ  ػػػتزبغ  قػػػد جعلػػػوو  يت ػػػد 
واشعر والواع ا  عوؿ رّ ، والا تظ. ورأوو وف و تزوج ػت و تزوجػًت  و ػبقبًت  ت ىػًت مػو   بػ   ػت 

ب طبػػػؽ علػػػع و  ػػػجتـ وا ػػػتظ تذيره )واهػػػتدؽ  ػػػتزبغ  وف  ػػػفػػػ  واشػػػعر. دػػػـ قػػػتؿ )وا  و ػػػ   
 . ٔ))واشتب       عت ب،

و ت واترويبذ والنوبد ف  شعر )واشػتب   فبقػوؿ ع  ػت )ع ػر فػروخ  و  ػت تجػر  علػع  
 جرببف والوؿ بقػـو علػع و ػتابذ واعػرذ واقػدو ع ووال ػر بقػـو علػع واتحػرر ووال  ػنت  ػف 

وب، وادػػت   يػػػتف ب ػػدؼ واػػػع يتتبػػد واشػػػعر علػػػع واعػػؿ )واشػػػتب   فػػ  و ػػػل  ٕ)و ػػتابذ واعػػػرذ

                                           
 .ٜٚٔب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٖ)

 .ٗٔٔ-ٖٔٔروفز  لب د  ح د واتلب  : واشتب  وجب  ٗ)

 .ٗٗٔب ظر: ـ.ف:   ٘)

 وب ظر  هدره م تؾ. ٚٛٔب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٔ)

 .ٗٛٔ-ٖٛٔب ظر: ـ.ف :   ٕ)
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فقػػد قػػتـ باد ػػتؿ عػػدد يببػػر  ػػف وايل ػػتت وا ػػتدرم واتػػ  اػػـ   ٖ)  ػػتو   عتهػػر وويدػػر حدودػػد
 . ٗ)ت ت دـ ف  واشعر واتو   

وجعؿ )وبو شػبيد  انػد واشػعر يتايػتةف واحػ ز تتطػور  دلػ،ز تح ػؿ وفيػتره و شػتعره  
يبقبػػد واع تهػػر  ت ػػتوبدز ب ع ػػع وف وال ظػػد وحػػدمت . ووالنػػد فػػ  رأبػػ،  ٘)وو  عتالتػػ، و ػػلوي،

 بر  دبرم الشعرز اي  ت ت ىـ واع  ج وعد  ػف واع تهػر وتجػر  فػ  ىػ ف حلبػد ووحػدمز 
ز بقػػوؿ: "وف واشػػتعر واحقبقػػ  ال  ٙ)فػػن تػػ حط وا يػػرم عػػف وا و ػػبقعز أو واهػػورم عػػف وا يػػرم

 ف مػذه والا بػد. وع ػد  وف  طتقد ا، علع و تبتر وال ظدز فل،  ف شعوره وازو ر  ت بهرف،
واشعر ب زؿ  رتدبًت دوب، وايت ؿ. ومذو وادوذ جزم  ف واشعور ال بتجزأ وقدر  ت تيػوف دقتفػد 

واػػذاؾ فػػاف   ٚ)واشػػتعر  ػػف وارقػػ  وواػػذوؽ وا و ػػبق  فػػ  روحػػ، بيػػوف واببػػتف روقبػػًت فػػ  شػػعره"
د وا لػػؽ واجدبػػد انػػد واشػػعر التقػػؼ علػػع دالالت والنػػد واوىػػعبدز وو  ػػت بقػػـو واشػػعر بع لبػػ

ابشبتم  عت دًو علع تريببتتػ، والنوبػدز حبػد ببتعػد عػف فيػرم وابعػد واووحػدز وعلبػ،ز ب ػتطب  
واقتر  وف بر  وبعتدًو جدبدم تلوح  ػف  ػنؿ انػد واقهػبدمز علػع وف واشػتعر بيػوف قػد أا ػ  

  ٔ)ار ػػزواػػع وا يػػرم واتػػ  تبػػدو اػػ، بتعببػػر ب ػػت دـ فبػػ، ج بػػ  و ػػووع وا جػػتزوت ووال ػػتعتروت وو
 بحبد بحدد واتذدبر وا     وا  شود.

وبر  )وبو شػبيد  وف حدودػد انػد واشػعر واحػدبد تي ػف فػ   ع ػتهز وبعبػر عػف ذاػؾ  
وبذمذ   ٕ)بقوا،: "واج تؿ ب تؼ ف  وا  س أ رورًو ت طؽ ا تف واشتعر وادقبؼ ب عتٍف شرب د"

فػػ  انػػد واشػػعرز  ػػف )وبػػو شػػبيد  بػػذاؾ  ػػذمذ وارو ت  ػػببف واػػذبف بعلػػوف  ػػف شػػذف وا ع ػػع 
. وبػذاؾ بيػوف )وبػو شػبيد    ٖ)دوف والمت تـ وا تزوبد  دل ت يػتف ب ػتـ ب ػت شػعروم واين ػبيبد

                                           
 .ٛٔٔب ظر: ـ.ف:   ٖ)

 .ٜٔب ظر: وبو واقت ـ واشتب  شتعر واحذ ووادورم:   ٗ)

 .ٜب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٘)

 .ٕٓب ظر: ـ. ف:   ٙ)

 .٘ٔ-ٗٔز وب ظر: ٔٔـ.ف:   ٚ)

 .ٕٓ:  وفتع  وا ردوسب ظر:   ٔ)

 .ٜٔـ.ف:   ٕ)

 .ٖٜٕ-ٕٜٕب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واحدبد...:   ٖ)
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قد أعتد الند واشعر واحدبد ر تت واهدؽ  ف هوت واقلذز و بض واعتط د واحقبقبد واتػ  
 حجبت ت  دم واؼ   د وابروعد وال ظبدز و قتىبتت وابن دز ي ت فعؿ وارو ت  بوف.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 حداثة في المستوى االيقاعيالمفهوم  -

ثدػػػرت ج تعػػػد وبواػػػو واشػػػيؿ وا قطعػػػ   زدوجػػػًت و ربعػػػًت و    ػػػًت بػػػدبًن  ػػػف واشػػػيؿ  
. وف وا و ػبقع فػ  واشػعر ع هػر  ٔ)واقدبـ واػذ  بحهػر واقهػبدم بػوزف ووحػد وقتفبػد ووحػدم

ز ةف جػومر واشػعر   ـز اي  ت اب ت بتاع هر وال تس فػ  واشػعر ي ػت برومػت )وبػو شػتد  
ع ػػػده مػػػو واتعببػػػر عػػػف ربقػػػتع واحبػػػتم وا ت ػػػتوذ ووا تنبػػػرز وبشػػػب، )وبػػػو شػػػتد   وادور ػػػػبف 

. الف  ٕ)وواشعروم واذبف بجعلوف وا و بقع ومـ ع هر  ف ع تهر ُب بػد واقهػبدم بتابػدوةبوف
وةذمػػػتف وا دق ػػػد ب يػػػف أف تذ ػػػرمت واهػػػورم فػػػ  واقهػػػبدمز  ػػػف دوف واحتجػػػد واػػػع ع هػػػر 

 ع.وا و بق

                                           
 .ٛٗٔب ظر: عف والند ووةدذ ووا قد:   ٔ)

ز ٕ٘/ٕشػػػوق : ز و حتىػػػروت فػػػ  واشػػػعر وا هػػػر  بعػػػد ٚ/ٕب ظػػػر: قطػػػرم  ػػػف بػػػروع فػػػ  وةدذ ووالجت ػػػتع:   ٕ)
 .ٖٚٛووالتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد: 
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وا ػػت يت ػػت ر بػػد )وبػػ  شػػتد   فػػ   لػػؽ  و ػػبقع ووبقػػتع جدبػػدبفز ب ػػ حتف بحربػػد  
.  ٖ)واتعببرز طػرح واشػيؿ واقػدبـز وو ػت دـ عوىػًت ع ػ، شػيًن جدبػدًو بحتػو   و ػبقع جدبػدم

ابت يف  ف وف ب ػت د  و ػبقته  ػف تجػتوذ روحػ، بػبف وا ػف وواحبػتم أذ وف "واحبػتم فػ  ذوت ػت 
 وٍع  ف و ت دوـ  و بقع واشعر واقدبـ.ز فلبس م تؾ د ٗ)وبقتع"

وبذاؾ  درؾ وف والوزوف وواقووف  وهبحت عبةًت دقبؿ و  روىًت علع واشعر واحػدبد  
ع ػد )وبػ  شػتد  ز ومػذو هػحب  ف ػو بقػوؿ: "وايػف  ػت  عببػ، مػو عبودبػد واشػعر ال و ػػبقع 

وف  وارتببػػػد حبد ػػت ب بنػػػ  وف تيػػػوف الشػػػعر  ػػػبتدت، فبػػػدؿ و ػػػت ووم وا شػػػتعر بػػػتالوزوف وبػػػتاقو 
وحػػػدمتز  ػػػر  أف واشػػػعر جػػػدبر بػػػذف تيػػػوف اػػػ، ذوتبتػػػ، وا  ػػػتقلد واج بلػػػد وا ػػػهدرمز ووف بيػػػوف 
وال ػػت ووم وواتػػذدبر واوجػػدو     ػػ، ذوتبػػًتز أ   ػػف وبحػػتم وا عػػت   و ػػف روعػػد وا بػػتؿز ال  ػػف 

تفبػػدز و ػف م ػت يػتف )وبػو شػتد   ب طلػؽ وحبت ػًت  ػف قبػد واق  ٘)وا و ػبقع وال ظبػد وواًل وأ بػرًو"
. فىػػًن عػػف مػػذوز اػػـ بيتػػِؼ بػػتطنؽ  ٙ)ابيػػوف  ػػدًن الشػػعروم واشػػبتذ وب تهػػد شػػعروم وبواػػو

واقتفبػػد وحػػدمت وو  ػػت بجبػػز وبىػػًت طربقػػد  ػػزج وابحػػور فػػ  واقهػػبدمز وذاػػؾ بح ػػذ   ت ػػبتت 
. ومػػذو بهػػذ فػػ   ع ػػع ووحػػد مػػو وا بػػد فػػ  واتحػػرر  ػػف عبودبػػد واػػوزف وواقتفبػػد  ٔ)واتػػذدبر

 واتقلبدببف .
ووجػػد )وبػػو شػػتد   طربقػػد ويدػػر حدودػػد ووبػػدوعًت وتحػػررًو  ػػف واقبػػود وا ظ بػػدز ومػػ   

. وبػدأ بػروج ا  ػت فػ  يتتبتتػ،ز  ٕ)يتتبد واشعر بطربقػد واشػعر وا ر ػؿ وواحػر )ب   و ػ، مػو 
و هص بعد ذاؾ بحدًت   تقًن   ته )وا قد وواشتعر  بد فب، ثرومه اتحرر واشتعر وواشػعر 

. واػػـ بيتػػؼ بػػذاؾ وذ  ظػػـ قهػػتةد علػػع  ػػرور واشػػعر  ٖ)اوزف وواقتفبػػد ػػف واقبػػود واشػػيلبد يػػت

                                           
 .ٖٕٗ:  ٜٓٚٔ-ٓٓٛٔب ظر: واشعر واعرب  واحدبد   ٖ)

 واب بوع: ؿ.  ٗ)

 .ٕٓٔأ دوم وا جر:   ٘)

 .ٜٓٗب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد...:   ٙ)

 .ٖ٘٘ب ظر: واش ؽ وابتي :   ٔ)

 ب ظر: فوؽ واعبتذ: و.  ٕ)

 .ٕٗٔظر: واش ؽ وابتي : ب   ٖ)
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و )   ػػػػوف   ٙ)و )  ليػػػػد وبلػػػػبس   ٘)و )تلببػػػػد   ٗ)وا ر ػػػػؿ. و ػػػػف قهػػػػتةده )هػػػػرور والبػػػػؿ 
ز و ظػػػـ ب ػػػذه واطربقػػػد فػػػ  دبوو ػػػ، )واشػػػعلد  وبىػػػًتز و ػػػف  ٛ)و )واهرهػػػور   ٚ)وا بل ػػػوؼ 

 : ٜ)بقوؿ فب ت قهتةده ف  مذو وادبووف قهبدم )وا ىبحد ز وات 
   عُت قو ًت ت تدوو "بتموؿ مذ  وا ىبحد"

 ومـ به و ورقص   وع وش تت،
 ب ـ فربؽ تبد  يذ ، ذو ذبوؿ

 وث روف وطبلت ثذو  ـ ف  حبور
 و برمـ ف  ىجبج بعتز  ف تعدوده

 و ف  لو برأ  احزب، وبنده
 تروشقوو بتت تـ وو رفوو ف  عدوم...واخ

لشػعر وا ر ػؿ  ظربػًت فقػطز وو  ػت ذمػذ واػع تطببقػ،. وف وبت شتد  اـ بطلػؽ دعوتػ، ا 
وبػػر  وف يتتبػػ، مػػذو وا ػػوع  ػػف واشػػعر اػػـ بيػػف عجػػزًو   ػػ، و ػػف واشػػتعر واحػػدبد  ػػف وتبػػتع 

ز وو  ػػػت واشػػػيؿ واقػػػدبـ وهػػػب  بتابػػػًتز ووف مػػػذو والطػػػتر واجدبػػػد  ٔ)واطربقػػػد وا لبلبػػػد فػػػ  واػػػ ظـ
يػؿ وهػتاد بػتازوـ واشػتعر تردبػد بظ ر فبػ، وهػتاد واشػتعرز علػع حػبف ب  ػؽ واشػيؿ واقػدبـ 

–. و ػف م ػت وجػد )وبػو شػتد   وف مػذو واىػرذ  ٕ)أهدوم فحوؿ واشػعروم واقػدو ع وتقلبػدمـ
 ػػػف واشػػػعر ىػػرور  الشػػػعر واعربػػػ  واحػػػدبدز ة ػػ، بدربػػػ، فػػػ  وال ػػػروض  -واشػػعر وا ر ػػػؿ

 ووالشيتؿز ي ػت ب ي ػ،  ػف   تف ػد وآلدوذ وآلوروببػدز وب ػتعده علػع ورىػتخ واػ ظـ الشػعرز
بدؿ ورىتخ واشعر ال ظـ. وبحقؽ الشتعر مدفػ،  ػف وهػؼ وشػرح وتحلبػؿز وبػدعو واقػتر  

                                           
 .ٕٔٚ: ـ.فب ظر:   ٗ)

 .ٖٓٛب ظر: ـ.ف:   ٘)

 .ٖٕٓٔب ظر: ـ.ف :   ٙ)

 .ٕ٘ٙب ظر: ـ. ف:   ٚ)

 .ٓٓٔٔب ظر: ـ. ف:   ٛ)

 .ٖٚواشعلد :   ٜ)

 .ٔٔب ظر:  ف وا  تم :   ٔ)

 .ٖٚٔب ظر: وةهوؿ واترودبد ف   قد واشعر واعرب  وا عتهرز عد تف قت ـ:   ٕ)
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واع تريبز يؿ وفيتره حوؿ وا ع ع ووا نز  بداًل  ف وقوع، تحت تذدبر ر ػبف والهػووت  ػف 
. وب ذو  قوؿ وف )وبت شتد   و تطتع وف ب طػو بو ػتطد واشػعر وا ر ػؿ  ٖ)وايل تت وا  دره

 بد ف  واعهر ووا جت   بهورم    تحد بقظد  دربد. حو ت دبؿ واجوو ذ واح
وواطربقػػػد وادت بػػػد واتػػػ   ػػػتد  واب ػػػت )وبػػػو شػػػتد   فػػػ   طلػػػ  واعشػػػرب بتت  ػػػف واقػػػرف  

وا تىػػ ز مػػ  طربقػػد واشػػعر واحػػرز واتػػ  تجبػػز واج ػػ  بػػبف وابحػػور فػػ  واقهػػبدم واووحػػدمز 
ف يػتف قػد  لػذ علػع مػذو واع هػر  وتجبز وبىًت وات وب  ف  عدد وات عبنت فػ  يػؿ ببػت وو 

. وجػَد )وبػو  ٗ)وة بر  ف ع تهر دعوم )وب  شتد   واػع واتجدبػد  ػوع  ػف وادبػتت وا رحلػ 
مػػ  واىػػرذ وا  ت ػػذ اهػػبت د وا نحػػـ وواػػدرو ت  (Free verse)شػػتد   وف واشػػعر واحػػر 

وواشعر واقهه ز ومػو اػبس  طلقػًت  ػف واقتفبػدز بػؿ مػو ويدػر  رو ػدز وواشػتعر فبػ، ب ي ػ، 
وفبػ، تبعػًت ال يػرم وواعتط ػدز فىػًن علػع و ػ، واىػرذ وا  ت ػذ ايتتبػد وا  ػرحبد ةف ت وب  قو 

"روح واشػعر واحػر و  ػػت مػو واتعببػػر واطلبػؽ وا طػػر ز يذ  ػت واػػ ظـ  بػر واػػ ظـز ة ػ، ب ػػتوؽ 
واطببعد واين بد وات  ال تدعو واع واتقبد ب قتببس  عب د  ف واينـ. وميػذو  جػد أف واشػعر 

 ًت وقػووف    تل ػ، ح ػذ طببعػد وا وقػؼ و  ت ػبتت،ز فتجػ م طببعبػد ال ودػر واحر بج   ووزو
التيلؼ فب ت اػذاؾ رأب ػت وف واشػعر واحػر   ت ػذ جػدًو ال  ػرح  نفػًت ا ػف بػدعوف واػع واتقبػد 

ودوف  بعد ذاؾ عف واشػعر واحػر وذ قػتؿ:   ٔ)ببحر  عبف وقتفبد  عب د علع ا تف يؿ  تيلـ"
قب ػد واشػعر وا ر ػؿ وواشػعر واحػر وت وبػ  والوزوف ووالبتػدوع  "و   وذو عذرت  ف ال بقػدروف

فب ت وأدر يؿ ذاؾ ف  تحربر واتعتببر واشػعربد  ػف واقبػود وادقبلػد ودفع ػت حػرم اتيػوف اػندذ 
وذو عػػذرت مػػهالم فػػت   ال –واعربػػ  شػػعرًو درو بػػًت قوبػػًت بعػػد أف حػػـر ذاػػؾ طػػوبًن فػػ   تىػػب، 

وقػػدـ تعرب ػػت الشػػعر   ٕ)حبػػد ووايرومبػػد اػػذوت واشػػتعر"أعػػذر  ػػف بجػػتزفوف بذحيػػت  ـ تبعػػًت ال 
وا ر ؿ وواشعر واحر قبؿ وف بيتذ قهبدت، وا ش ورم )وا  تف  فقتؿ   رقًت: "بعػد  ػف واشػعر 
وا ر ؿ   ببًت  ت تجرد  ف واتزوـ واقتفبد واووحػدم وأف بيػف ذو قتفبػد  زدوجػد وو  تقتبلػد وايػف 

                                           
 .ٕ٘ٙ ؽ وابتي : ب ظر: واش  ٖ)

 .ٖٚٔب ظر: وةهوؿ واترودبد ف   قد واشعر واعرب  وا عتهر:   ٗ)

 .ٖ٘٘واش ؽ وابتي :   ٔ)

 .ٕٓٗٔـ.ف:   ٕ)
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 واحقبقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد أف واشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػعر وا ر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػؿ 
Blank verse بوجد فب، أ  واتزوـ الرو ز وف  واقهبدم واتتابد  دؿ ا ػذو واشػعر وا ر ػؿ  ال

حبد البيت   واشتعر بتطنؽ واقتفبػد  Free verse قتر ًت ب وع ث ر ب  ع )بتاشعر واحر  
وبيتػذ بعػػد مػذو واتعربػػؼ قهػػبدت،   ٖ)بػؿ بجبػػز وبىػًت  ػػزج وابحػور ح ػػذ   ت ػبتت واتػػذدبر"

 : ٗ)وات  قتؿ فب ت
 اذ واوجود  عبرًو عف وا يرم واعظ ع ب، ةابتم ت تش ف  
 تترجـ و  ع  عت   وابقتم 
 وتدبت بتا ف  ر واحبتم 
 ويؿ  ع ع برؼ ادبؾ ف  وا ف ح  

 وذو تذ لت شبةًت قب ت فب، واج تؿ
 وه ت، يحببس ف  ف ؾ وا تناع

 تبد فب ت واعبتدم
 تبد فب ت جنال ال و قىتم ا،
 أ ت وا عز  ا ت ف  رزم د بت ت

 فت ت أ ت وة بف علع واج تؿ واعزبز
 وأ ت أ ت وة بف علع  عبـ واوجود

 ويؿ  ت أ ت تحيب، وتر  ، مو وا  بطر ف  واد بت وأ رو ت
 و ت تريت قشورًو  دبرمت ف  وا ووم ... واخ

وبجػػػػذ وف  هيػػػػد وف واشػػػػعر واحػػػػر فػػػػ  ُعػػػػرؼ )وبػػػػ  شػػػػتد   ال عنقػػػػد اػػػػ، بػػػػتآلروم 
 شذ بعد واحرذ وايو بد وادت بدز واذ  وزدمر علع بد شعروم وا تدوواد عف واشعر واحر واذ  

 . ٔ)واشبتذ ف  واعروؽ

                                           
 .ٖ٘٘ـ.ف:   ٖ)

 .ٖٙ٘-ٖ٘٘ـ.ف:   ٗ)

 .ٖٜٖب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٔ)
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وعلع وار ـ  ف ج د )وبػ  شػتد   فػ  وابحػد عػف هػبت د  و ػبقع جدبػدم تػتنمـ 
ز  بػػر و ػػ، فػػ  يػػؿ  ػػت جػػتم ي ػػت بػػر   ٕ) ػػ  فيرتػػ، بحبػػد تتػػب  اػػ،  جػػتاًل وو ػػعًت فػػ  واتعببػػر

يت ػت تح ػؿ هػ تت واشػيؿ واقػدبـز وذ أف وببتتػ،  )س. ورب،   ف تجػترذ فػ  واشػعر واحػرز
ت ق ـ واع شطربف ي ت ظؿ يؿ     ػت وحػدم   ػتقلد ب ع تمػت حبػد تشػيؿ واقتفبػد بتا ػيوفز 
أو ت ت   و نةبًت بحريد طوبلػد يعن ػد علػع وا  تبػد واتػ  ب ىػل ت واشػتعر الببػت وو واجػزم 

حريػػد واشػػعر وا ر ػػؿ  ػػ   . وبعػػدز بجػػذ وف  قػػوؿ واحػػؽ وف )وبػػت شػػتد   أ ػػ ـ فػػ  ٖ)  ػػ،
 واروود وا جددبفز ي ت تب ع وبىًت حريد واشعر واحر دوعبًت ا ت و حبذًو و  تجًت.

و ت )واشتب   فقد حتوؿ يتتبد قهتةد علع شيؿ وا زدوجتت وواربتعبتت ووا وشحتت 
. و ف ويدر والشػيتؿ واتػ  وردت فػ   ٗ) بر و ، يتف   لهًت الوزف واعرب  وواقتفبد وا وحدم

وو ، مو وا وش ز وقد  لؾ ف  يتتبت، ال وش  ي ت بر  )ع ر فروخ   ببًن  ُ  ػّدًو  وطةػًت دب
ويت ػػػت   ٔ)ذالّػػػ، قبلػػػ، شػػػعروم تػػػو سز بقطػػػ  وا ظػػػر عػػػف قػػػدـ مػػػذو وا ػػػف فػػػ  واشػػػعر واعربػػػ 

 وشحتت، تذ ذ وشيتاًل  ف واترتبذ ب تلػؼ يػؿ شػيؿ عػف وآل ػر وقػد ا هػ ت )ع ػر فػروخ  
وب ػذو بيػوف )واشػتب    ػف واشػعروم واعػرذ واػذبف وحبػوو وا وشػ    ٕ)ف   بعد وشػيتؿ  ت وعػد

فػػ  واقػػرف واعشػػربف حتػػع قػػتؿ ع ػػ، )و ػػبس وا قد ػػ  : "أ ػػت وابػػـو ف  ػػتؾ وتجػػته راػػع وحبتةػػ، 
)وحبتم وا وش   ووات  ف فب،... وقد و ت ت ، وا جددوف ف  ج بػ  والقطػتر فشػتع حتػع بلػغ 

تو س  دًن وواحجتز. وف  والوؿ )تو س   جده وا  تطؽ وابعبدم عف  ريز وا  ىد والدببد ي
ز أ ػػت   ٖ)فػػ  شػػعر ح ػػبف واجزبػػر  و ػػعبد وبػػ  بيػػر و ح ػػد وا ػػتةز ووبػػ  واقت ػػـ )واشػػتب  "

 . ٗ)قووفب، فا ، يتف ب بؿ دوة ًت واع واروّ  وا تيف ف  و لذ  وشحتت،  تهد وشعره عت د

                                           
 .ٕٔٗحدبد...: ب ظر:  ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ وا  ٕ)

 .ٜٕٚ:  ٜٓٚٔ-ٓٓٛٔب ظر: واشعر واعرب  واحدبد   ٖ)

 .ٗٗٗ-ٖٗٗب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٗ)

 .ٖٙب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٔ)

 .ٕٕٓ-ٖٕٔب ظر: ـ.ف :   ٕ)

 .ٖٕٔشتعر واحذ وواحبتم: . وب ظر: )واشتب   ٖٜٔوالتجتمتت والدببد ف  واعتاـ واعرب  واحدبد:   ٖ)

 .ٕٕٓب ظر: واشتب  شتعر واحذ وواحبتم:   ٗ)
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 ٔ٘٘ 

مػػػـ ع هػػػر  ػػػف وال بػػػر  )وبػػػو شػػػبيد  وف واشػػػعر  و ػػػبقع أو وف وا و ػػػبقع مػػػ  و
ع تهػػػر واشػػػعرز الف واشػػػعر فػػػ  رأبػػػ، ب ػػػزؿ  رتػػػدبًت ابو ػػػ، وايت ػػػؿ فػػػن تػػػ حط وا يػػػرم عػػػف 

ز ومػػػو بػػػذاؾ ب ػػػتاؼ  ػػػت قتاػػػت بػػػ، وا در ػػػد وار زبػػػد وف  ٘)وا و ػػػبقع وو واهػػػورم عػػػف وا يػػػرم
)وبو شبيد  بر  وف وا و بقع ووحدم  ف عدم ع تهػر ػ. ف ٙ)واشعر  و بقع ووف وا  س احف

وب ذه واع تهر وا جت عد ووات  تجػر  ىػ ف حلبػد   ٚ)الم بد يتا يرم وواهورم ت توبد ف  و
 . ٛ)ووحدم  روه ب تـ بتا و بقع وادو لبد ف  واقهبدم

اـ بعترض )وبو شبيد  والوزوف وا لبلبػدز وو  ػت ظػؿ  تبعػًت اع ػود واشػعر واعربػ  فػ  
دم ف ػػ  اػػـ ت ػػرج عػػف و لػػذ  تتجػػ،ز و ػػت قهػػتةده واتػػ  اػػـ بتقبػػد ب ػػت بػػوزف ووحػػد وقتفبػػد ووحػػ

و لوذ وا وشحتت وال دا ػبد  ػف ج ػدز وال ت ػرج عػف تقت ػبـ وات تعبػؿ وا عروفػد فػ  بحػور 
واعػػػػػروض ال تقبػػػػػدًو   ػػػػػ، بػػػػػتاعروض بػػػػػؿ جربػػػػػًت علػػػػػع  ػػػػػلبقت، واعرببػػػػػد وأ  ػػػػػًد  ػػػػػف واتيلػػػػػؼ 

وا ػػذو يػػتف و ػػلوب، واشػػعر  ب تػػتز بت تبػػتر والحػػف ال وىػػوع ووابحػػر ال يػػرمز   ٔ)ووالهػػط تع
ب ع ػع وف والوزوف واتػ    ٕ)وات تعبػؿ ز وبقّ ػـ والوزوف علػع وفػؽ  ػت ب  بػ، وابػ،  بتاػ،وبقط  

واتػػػـز ب ػػػت )وبػػػو شػػػبيد  اػػػـ تشػػػيؿ عقبػػػد فػػػ   ػػػببؿ واتعببػػػر عػػػف ع ػػػؽ واتجربػػػد فقػػػد طوع ػػػت 
 . ٖ)ات ت ذ تعتببره دوف وف ب  ر تعتببره  ف وجل ت

ت ػػذ قهػػتةده ذوت و ػػت ت ػػوع واقتفبػػد فػػ  شػػعره ز فقػػد ا هػػ ت )  بػػؼ  و ػػع  واػػع ج
وقهتةد ذوت   ٗ)واقتفبد واووحدمز م تؾ قهتةد ذوت قووؼ  تشتبيد ي ت ف  قهبدت، )وا نح 

                                           
 .ٕٗز ٖٕز ٕٓز ٜٔز ٘ٔز ٗٔز ٜب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٘)

 .ٕٕٙب ظر: واشعر واعرب  واحدبد ف  اب تفز د.   بؼ  و ع:   ٙ)

 .ٜٔب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٚ)

 .ٜٔب ظر: ـ. ف:   ٛ)

 .ٛ٘تحلبلبدز عبد والطبؼ شرورم:  درو د-ب ظر: وابتس وبو شبيد   ٔ)

 .ٓٙب ظر: ـ.ف :   ٕ)

 .ٓ٘ب ظر: وابتس وبو شبيد وت وع واتجربد واذوتبدز هبح  واب تت  :   ٖ)

ز و ظربػػد واشػػػعر ع ػػد واشػػػعروم وا قػػتد فػػػ  وةدذ واعربػػ  واحػػػدبد...: ٚٙب ظػػر: والاحػػتفز وابػػػتس وبػػو شػػػبيد:   ٗ)
ٗٔٗ. 
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وقهػػػتةد ذوت قػػػووؼ تتبػػػ  واشػػػيؿ وات ػػػتظر   دػػػؿ   ٘)قػػػووؼ  تعت قػػػد  دػػػؿ قهػػػبدت، )يذ ػػػتف 
)وبو شػػػبيد  ب حتواتػػ، مػػػذه بحػػتوؿ والرتيػػػتز علػػع وات عبلػػػد ػ. فػػ ٙ)قهػػبدت، )أاحػػتف واهػػػبؼ 

 واقتفبد دو ؿ واببت.وعلع 
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بت بػػز  ىػػ وف ج تعػػد وبواػػو ب هػػتةص وات وبػػ  علػػع واوجػػدوف واػػذوت  وبتال ح ػػتم 
علع واذوت و ح تم   تشًت ف  وع تق ت عف يػوو ف واحػس وبووعػد واشػعورز وب وعبػد  تهػد 

ظوومر وايو بد واجت دم وواحبد واػع  ػوع  ػف  ف وال  رود بتاحزفز وبروح وا زوع واتذ ل  ف  وا
وا شتريتت فػ    تلػؼ وا بػتدبف... علػع وف تيػوف واع تهػر ج بع ػت قػد  ػرت علػع واػذوت 

 . ٔ)واشتعرم  ف  نؿ واتجربد واشعربد وابس  ف  نؿ واذويرم وهورم وا دتؿ ف  واحتفظد
رز فػػ)وبو واـ بيف وا ى وف واشعر  ع ػد ج تعػد وبواػو مػو  ىػ وف واقػدو ع الشػع

شػػتد   بػػروه بذ ػػ، واببػػتف اعتط ػػد واػػع  ػػت  لػػؼ  ظػػتمر واحبػػتم ال ػػتي ته و ػػرورمتز والتعببػػر 

                                           
ز و ظربػد واشػعر ع ػد واشػػعروم وا قػتد فػ  وةدذ واعربػ  واحػػدبد...: ٖٗيد: ب ظػر:  ػدوم واقلػذز وابػتس وبػػو شػب  ٘)

ٗٔٗ. 

 .ٗٔٗز و ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد...: ٖٗ-ٔٗب ظر: والاحتف:   ٙ)

 .ٜٗٔ-ٛٗٔب ظر: عف والند ووالدذ ووا قد:   ٔ)
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ز وورقع و ووع واشعر ع ده مو واذ  بتهؿ بتاحبتم وتهتاًل وبتج، ب ت واع  دتٍؿ عتٍؿ  ٕ)ع  ت
علػػػع طتقتػػػ، ال علػػػع  -واشػػػعر–وبعت ػػػد   ٖ)  ػػػعد ووف بيػػػوف هػػػورم ا ػػػزوج واشػػػتعر وفيػػػره

 . ٗ)وو وا و بقع وو واب رج واه عد
وبو تطد وا ىػ وف ب ػتطب  واشػتعر وف بعبػر عػف جوو ػذ واحبػتم يل ػت الف واشػعر 
ذوعػػد  برمػػت و يتفحػػد شػػرمت. ومػػو  ػػرض  ببػػؿ جػػت    "مػػو درس واحبػػتم وتحلبل ػػت وبحد ػػت وو 
ف تيبؼ بهور شتعز فقد بظ ر ف  ابتس وال  ت بد واعت دز أو ف  ابتس واجت عد وادب بد  وو 

وعلع وفؽ ذاؾ وا   ـو ال ى وف واشعر  ع د )وب  شتد   بهب  واشعر   ٘) بر ذاؾ"أو 
 . ٙ)عت ًن  ف عوو ؿ واقومز وبجذ و ت دو ، ف   بتدبف واحبتم يتفد ا د د واحبتم

)وبو شػػػتد   بػػػر  بػػػتف وا ىػػػ وف واشػػػعر  واجدبػػػد بجػػػذ وف ب هػػػ  عػػػف وا ػػػ و ػفػػػ
واشػػعر  ػػت بعػػزز مػػذو واػػرأ ز وذ قػػتؿ: "و ػػت  ووالرتقػتم فػػ  واحبػػتم واعػػؿ فػػ  قواػػ، عػػف   ػػتقبؿ

واشعر ف  وعتبتر  راّل  ب  والح تس واع بؽ وواتذ ؿ وابعبد ووا ظر واع  ت  لؼ وا ظػتمر. 
و ف وا شتمد أف رق  واحىترم برمػؼ والعجػتذ وبحػد والذمػتف وبزبػد رقػد والح ػتسز ويػؿ 

طلبػ،  ػذوم روحبػًت ا ػت.  مذه عوو ؿ ت تج واشعر وت بػا وا  ػوس اقبواػ، بػؿ واػع والاحػتح فػ 
ف ػػف ب يػػر   ػػتقبؿ واشػػعر   طػػا اػػـ بػػدرس بع تبػػد واعوو ػػؿ واتػػ  أ بتػػت واشػػعر   ػػذ فجػػر 

شػػرط واحربػد فػػ  واتعببػر عػػف   ٔ)وا دب ػد وال تػزوؿ تنذبػػ، وتحػتفظ علبػػ، و تىػ ف اػػ،  لػوده"
 وا ى وفز الف واشعر ال بحبت وال ف  وجووم واحربػدز ودوفػ  )وبػو شػتد   عػف حربػد واشػعر
وا طلقػػػد  وىػػػوعًت وتعببػػػرًوز وواشػػػعر فػػػُف رفبػػػُ   تػػػع بلػػػغ واػػػذروم با  ػػػت بت، وبقبتدتػػػ، واجربةػػػد 

 . ٕ)واحرمز يتف واروةد احريتت واتط بر ووالهنح ووالرتقتم

                                           
 وب ظر  هدره. ٙٔٔب ظر: هد د واحدودد:   ٕ)

 .ٜٓٔٔواش ؽ وابتي  : ب ظر:   ٖ)

 .ٜٚ/ ٔب ظر: روةد واشعر واحدبدز د.  ح د عبد وا  عـ   تجع:    ٗ)

 .ٖٗواش ؽ وابتي :   ٘)

 .ٕٗب ظر: ـ.ف:   ٙ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٜٛٗ ظربد واشعر ع د واشعروم وا قتد ف  والدذ واعرب  واحدبد...:   ٔ)

 .ٜٛ/ ٔب ظر: روةد واشعر واحدبد:   ٕ)
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وت رد )واشػتب   علػع وا ىػ وف واشػعر  الشػعروم وا عتهػربف اػ،ز ويػتف بػه ف بػذف 
واحػػػ  واػػػذ  بعبػػػر عػػػف روح واعهػػػرز ال  ػػػببؿ واػػػع بعػػػد واشػػػعر واعربػػػ  رال ب لػػػؽ واشػػػعر 

 هػػػورًو الحبػػػػتم واحػػػدبد و ػػػػت بجػػػػر  فػػػ  وفتق ػػػػت  ػػػف  عػػػػتٍف جدبػػػػدم وال  روبػػػد فػػػػ  وف  ػػػػر  
)واشػػتب   دػػتةرًو علػػع واتعربػػؼ واػػذ  بجعػػؿ  ػػف واشػػتعر  هر ػػًت اعهػػره وعتدوتػػ، وو نقػػ،ز وذ 

ي ػت فعػؿ يتف بر  وف واشتعربد واحقد م  وات  تهور عتدوت واحبػتم وا تاػدم علػع واػدمرز 
. وفػ  ظػؿ ذاػؾ وا   ػـو تحػوؿ وا ىػ وف ع ػػد  ٖ)ذاػؾ واشػعروم واعػتا بوف ال عػتدوت ببةػتت ـ

)واشػػػتب    ػػػف واتن ػػػ  بذ جػػػتد واطبقػػػتت واػػػع تهػػػوبر واحبػػػتم وواتعببػػػر ع  ػػػتز وواتعببػػػر عػػػف 
. ومػذو وايػنـ البتقػتط   ػ     ػـو وبواػو  ٗ)واعووطػؼ ووال بلػد وا تاػدم واتػ  بح ل ػت وال  ػتف

 د ف  جت ذ واببةد الف عتدوت واحبتم وا تادم جزم  ف واروح واج تعبد واحبد.الحدود
فقػػػد جعػػػؿ )واشػػػتب    ىػػػ و ، بػػػدور فػػػ  فلػػػؾ واحبػػػتمز وذ  ػػػروه بعبػػػر عػػػف وال تشػػػتم 
بتاحػػػذ وواحبػػػتمز بتعببػػػروت ب ػػػدر  ػػػت ب تدل ػػػت فػػػ  شػػػعر  عتهػػػرب، فشػػػعره  رّهػػػ  بل حػػػتت 

و)واهػػػبتح   ٕ) دلػػػػد ذاػػػؾ قهػػػتةده )قلػػػذ والـ ز و ػػػف و ٔ) بتتفبزبقبػػػد ترت ػػػػ  بػػػ، علػػػع وا ػػػػور
. وفػػ  ج بع ػػت  جػػد  ىػػ و ، ببػػدأ  ٘)و)واحػػت   وا ػػير    ٗ)و )واج ػػد واىػػتةعد   ٖ)واجدبػػػد 

 ػف    ػػ،:  ػػف  شػتعره واذوتبػػدز حتػػع بهػؿ واػػع حػػذ واحبػتمز وبػػذاؾ يػػتف ورقػع شػػعور فػػ  
 . ٙ)  ت   وارفب  فب تمذو واعتاـ ع ده مو واحذز واذاؾ جتم  ى و ،  عبرًو عف واجت ذ وال

ب هػػ  )واشػػتب   عػػف دندػػد وفيػػتر فػػ   ىػػ و ، واشػػعر  ومػػ : فيػػرم ورودم واحبػػتمز 
ز ويل ػػت تهػػذ فػػ   ع ػػع و ػػت روربد واحبػػتمز ومػػذو  ػػت  ٚ)وفيػػرم وا ػػوتز وفيػػرم وابقػػتم ابقػػو 

                                           
 .ٖٔ-ٔٔواشتب  وجبروف: ب ظر:   ٖ)

 .ٖٔب ظر: ـ.ف :   ٗ)
 .ٖٕٗب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٔ)
 .ٖٖٔ-ٜٕٔب ظر: و ت   واحبتم:   ٕ)

 .ٔٙٔ-ٜ٘ٔب ظر: ـ.ف :   ٖ)

 .ٓ٘ٔ-ٚٗٔب ظر: ـ.ف :   ٗ)

 .ٙٙٔ-٘ٙٔب ظر: ـ.ف :   ٘)

 .ٖٗ-ٕٗ ب ظر: وبو واقت ـ )واشتب   شتعر واحذ ووادورم:  ٙ)

 .ٜٙ-ٔٙب ظر: ـ.ف:   ٚ)
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بجعل ت  قوؿ ع ، بذ ، هتحذ فيرم حبتتبد شت لد عػف وال  ػتف وواحبػتمز وبيػوف بػذاؾ وبىػًت 
ف واشعروم واعرذ واذبف حتواوو وف بهلوو واػع   ػتو  فل ػ   رفبػ  بتفيػتره مػذهز وو ػتطتع  

وف بػػت لص  ػػف    ػػـو واشػػعر واج بػػؿ بذا تظػػ، و و ػػبقتهز و ػػتر فػػ  طربػػؽ واتعببػػر واروقػػ  
 ووارفب .

واعػؿ فيرتػػ، واشػت لد فػػ  وا ػػف وواحبػتم مػػ  واتػػ  يو ػت اػػ،  قطػػد والرتيػتز فػػ  تقػػدبـ 
وا ف وواحبػتم  عػًتز وقػد وهػؿ )واشػتب   ا ػذه وا يػرم وأ ػف ب ػتز ووطلػؽ  ت  بر ايؿ ش م ف 

. وقػػد و  ػػت  ٛ)علب ػػت )بقظػػد والح ػػتس  و وهػػبحت  ػػر واتقػػدـ واحىػػتر  ووا  ػػ  فػػ   ظػػره
مػػػذه وا يػػػرم  عت بػػػ، واشػػػعربدز وع قت ػػػت تجػػػته واحبػػػتم وال  ػػػت بدز ي ػػػت   ػػػت ادبػػػ،  عرفػػػد فػػػ  

فػػ  مػػذو واعػػتاـ  عرفػػد وو ػػعد. ومػػ  وبىػػًتز جعلػػت  واطببعػػد و عرفػػد و ػػرور واتجربػػد وابشػػربد
 وىػػوعتت، واشػػعربد جدبػػدم وويدػػر شػػ واًلز عتي ػػد اػػروح واعهػػر واحػػدبد وا تقػػدـز وهػػتر 
واشػػػعر علػػػع بدبػػػ، ب قػػػدوره وف بت ػػػتوؿ أ   وىػػػوع فػػػ  واحبػػػتمز وذ و ػػػتطتع وف بحقػػػؽ ذاػػػؾ 

ف طربػػػؽ تبػػػدبنت بو ػػػتطد تنّبػػػر فػػػ  وال جػػػد وواهػػػورم وواتذيبػػػدوت وا ع وبػػػدز ويدػػػر   ػػػ، عػػػ
 .  ٔ)و تس ف  شيؿ واقهبدم

وو بػرًو فػتف  ىػػ و ، ب هػ  عػف ت ػػرده علػع واووقػػ  بػتاحلـ فػ  واوهػػوؿ واػع درجػػد 
 والرتقتم وات  ت تد  بهبتح جدبد.

والشؾ وف تجربد )وب  شبيد  تت ـ بت جبد واذوتز حبد ترقع واع  هػتؼ واقد ػبد 
و ػػػػنص واتوبػػػػدز ع ػػػػؽ واهػػػػ تم بعػػػػد وف تتط ػػػػر بن ػػػػروف ج ػػػػ  فبػػػػ، واشػػػػتعر واػػػػع ج ػػػػذ 

وورتقػػتم واذوتبػػد فػػ   ىػػ و ، واشػػعر  مػػ  واتػػ  دفعػػت ) ب تةبػػؿ  عب ػػد  واػػػع   ٕ) فواهػػو 
واقوؿ: " ح د و ! فتاشعر ف  اب تف ب  ض  ف ر وس واتقلبػد وواج ػود وبػ  ض ع ػ، وانبػتر 

 . ٖ)وب زؽ والي تف"

                                           
 .ٖٕب ظر: ـ. ف:   ٛ)

 .ٖٗٗب ظر: والتجتمتت وواحريتت ف  واشعر واعرب  واحدبد:   ٔ)
 .ٛٗب ظر: وابتس وبو شبيد وت وع واتجربد واذوتبد:   ٕ)

 وب ظر  هدره. ٙٗـ.ف :   ٖ)
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 ترجبػػدز وقػػدرم علػػع بػػر  )وبػػو شػػبيد  وف وا  ػػتف ب تلػػؾ  عرفػػد دو لبػػد بتالشػػبتم وا
ووف "واشػػػػتعر واحقبقػػػػ  مػػػػو تػػػػتربخ عهػػػػره   ٗ)ودورؾ واعػػػػتاـ وا ػػػػترج  عػػػػف طربػػػػؽ حوو ػػػػ،

وبطلذ )وبو شبيد  بذف بهور واشتعر  ػت بػدور فػ  واحبػتم وا حبطػد بػ،ز وبقػوؿ:   ٘) لح ًت"
"أبتف مو مذو واشتعر واذ  ال بتذدر ب ت حوا، و ف حوا، فن مجر حببػذ بػهدر فبػ، فبحػرؾ 

ز وال  وت هدبؽ وو هدبقد وال  يبد عزبزز وال يتردد أ ػد وال فػرح شػعذز ال واظ ػر شعوره
  ٙ)وال وال ي ػػترز ال واػػذؿ وال وايرو ػػدز ال رببػػ  واطببعػػد وال شػػتتهمتز ال هػػب  ت وال  رب  ػػت؟"

ومذو بهذ ف  عنقد واشتعر بتاحبتم وذ بيوف ا ػتف حتا ػت بيػؿ  بتدب  ػت ف ػو ر ػوؿ قو ػ، 
واػػع حبػػتم ويدػػر رقبػػًت و ػػعتدم. و ػػف م ػػت دػػتر )وبػػو شػػبيد  علػػع وا ىػػ وف  ب ػػذرمـ وب ػػدب ـ

واشػعر  وا ػتةد ع ػد  عتهػػرب، وطتاػذ ب ىػ وف جدبػػد وذ قػتؿ: " ربػد أدبػػًت جدبػدًو   ػتقؿ بػػ، 
و طبعػ، بطػػتب  عػف   و ػػ تز  ربػػد أدبػًت بقػػـو علػع دػػورم فػػ  وا يػر وواػػ ظـ وواتقتابػدز  ربػػد ودبػػًت 

وا تقد وف واو ت جـ وا ت ج وفز  ربد وف  ىح  بتلػؾ واػ ظـ  ب رج عف واقتعدم وات     ت
وب طتابتػػػ، مػػػذه    ػػػر واتطػػػور واحتهػػػؿ فػػػػ    ٔ)وواتقتابػػػد وةدببػػػد فػػػ   ػػػببؿ وا يػػػرم ووا ػػػف"

 ى و ، واشػعر ز ف ػو ب تقػؿ دوة ػًت  ػف   ػتو  شػعر  واػع   ػتو  شػعر  ث ػر ويدػر رقبػًت 
ع  ىػج واػوع  فػ  هػبرورت،ز أ  يػتف و بذ مذو وال تقتؿ ي ت تر  )ب  ػع واعبػد  بعػود واػ

ز وب دػؿ  ٕ) ىج واتجربد واشعربد ف  هػبرورت ت  ػببًت فػ  قػدرت ت علػع و ػتنؾ أدووت قوا ػت
دبوو ، )وفتع  وا ردوس  مذو وارق  وواتطورز حتع قتؿ ع ، ) ح ػد وا قػتش : "أبػرز  ػت فػ  

ؽز وذ اػـ ب ػبؽ وفتع  وا ردوس جدت،. ف و فت  جدبػد فػ  عػتاـ واشػعر واعربػ  علػع والطػن
اشتعر قبؿ )وبو شبيد  وف   ذ واػع وع ػتؽ واػ  س وابشػربد وعّرومػت  ػف شػ ووت تز ور ػـ مػذه 

. وقػػتؿ  ٖ)واشػػ ووت فػػ  هػػروحد وجػػرأم بعبػػدتبف دوف تبػػذؿ وال و حطػػتط وال تيلػػؼ وو زبػػؼ"

                                           
 .ٓٔب ظر: وفتع  وا ردوس:   ٗ)

 .ٕٔـ.ف :   ٘)

 .ٗٔـ. ف:    ٙ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٙٓٔو شبيد وشعره: وابتس وب  ٔ)

 .ٕٔٙب ظر:   تر تت ف  وا قد والدب ز ب  ع واعبد:   ٕ)

 ز وب ظر  هدره م تؾ.ٜٚٔوابتس وبو شبيد وشعره:   ٖ)
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)رزوؽ فرج رزوؽ  ف   قتـ أفتعب، وبىًتز بذ ، شعر فت  جدبد فػ  شػعر ت واحػدبد وطربػؽ 
.  ٗ)ت  طػػع شػػتعرز وويػػذ ع ػػؼ شػػعوره وقلػػؽ    ػػ، جػػرأم فػػ  واقػػوؿ وهػػ ود التحػػد   ػػدت 

و ػػػف  ػػػنؿ  ىػػػ وف وبػػػ  شػػػبيد الشػػػعر  ػػػروه يػػػتف شػػػتعرًو جربةػػػًت  ػػػتر عبػػػر دروذ وارقػػػ  
 وواحدودد ف  والدذ واعرب  واحدبد.

وف وا ىػػػػػ وف واشػػػػػعر  اػػػػػد  ج تعػػػػػد وبواػػػػػو ب هػػػػػ  عػػػػػف ر بػػػػػت ـ فػػػػػ  وف بوق ػػػػػوو 
والدبتم علػع  تتوهػلوو وابػ، ابحققػوو وا  ػوض بتاشػعر واحػدبد واػع  عتهرب ـ  ف واشعروم و 

  ػتو  ويدػػر رقبػػًت و نة ػد الػػروح واج تعبػػد واحبػد ووقػػدر علػػع ت دبل ػت عهػػرًو وببةػػد بهػػورم 
   تحد و  تتحًت بقظًت  ت ت بًتز  حققبف بذاؾ حدودد والرتقتم وةدببد واهتدقد ف  تتربخ والدذ 

 واعرب  واحدبد.
 

                                           
 .ٕٗٓب ظر: وابتس وبو شبيد وشعره :   ٗ)
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 بية والعربيةوالشعر الحر وصلتهم بالثقافتين االور شعراء

المثقفوف العرب بعد الحرب العالمية الثانية حداثة العالـ الغربي، وقضػايا   استشرؼ 
المتمػػردة، ومضػػامينق الق قػػةت ووىػػدت ط ػػا المنطقػػة العربيػػة ايػػديولو يات  ثيػػرة زطزطػػت مػػف 

يعػي اف ي ػارا الػنمط الشػعرا اػذا االبػداع، ت و ػاف مػف الطب(3)طمأنينة االطتقادات السائدة
وأف يخػػرج مػػف سػػ ونية العػػادة الػػا مغػػامرة الت ريػػب، حػػام،  مسػػوقاتق االسػػاس، التػػي تقػػؼ 
وراء اذا التغيير الذا ى ر حر ة  ديدة تعرؼ باسـ حر ة الشػعر الحػر، التػي  ػاف رواداػا 

 بي المتنوطةتيسعوف الا التنويع والتغيير المثرا لموا بة حداثة العالـ الغر 
، ومػا لبثػت حتػا )نػازؾ الم،ئ ػة(و )السياب(بدأت اذ  الحر ة مف العراؽ ط ا يد  

ت وأصػبحت (2)اصبحت مدرسة تحمؿ سماتها الخاصة ىي ش ؿ القصيدة العربية ومضمونها
 ظاارة مف ظواار الحياة األدبية العربيةت

اب الغربيػة، انط،قػا  لقد بحث رواد الشعر الحر طف مظاار ال دة واالبداع ىػي ادد 
والتنويع المثرا ىي حياة الشػعرت واىػادوا  (1)مما  انوا يحسوف بق مف نوازع قوية الا الت ديد

مف ت ارب شعراء الغرب ىي تطوير الشعر ألف اق ب شعراء الحداثة والتغيير  انوا يتقنػوف 
رطت حر ػة واحػدة أو ا ثػر ىهػـ يصػدروف ىيمػا ينظمػوف طػف ثقاىػة مزدو ػة، وشػ لغة أ نبيػة

، وشػػرطت )الم،ئ ػػة(و ػ)السياب(الشػػعر الحػػر تسػػير ال ط ػػا و ػػق ىػػردا، ى ػػـ تعػػد مقترنػػة بػػ
تدخؿ ط يهػا امػورم متنوطػة مػف الحداثػة الغربيػة بصػورة مباشػرة وقيػر مباشػرة بصػورة تبعػداا 
تػػػدري يا  طػػػف الشػػػعر المػػػوروث شػػػ ،  وروحػػػا  ، عحػػػداث حداثػػػة التنويػػػع المناسػػػب ل عصػػػر 

اف يعنػػػي ذلػػؾ قصػػػدا  سػػيئا  ىػػػي ى ػػػر اػػؤالء الػػػرواد أو تقصػػيرا  مػػػنهـ ل تفػػػريط الحػػديث، دوف 
 ، ل ف البد مف حدوث التغيير، المتأثر بآداب الغرب ومدارسق المخت فةت(3)بتراثهـ

                                           
 ت353ينظر: طف ال غة واالدب والنقد:  (3)
 ت353ينظر: ـت ف:  (2)
 ت31-9ينظر: ىي الشعر العراقي ال ديد، طراد ال بيسي:  (1)
معنػا الػوطي الشػعرا بػالتراث، دت حمػادا صػمود ودتط ػػي  تػراث(ومتغيػرات المرح ػة )الشػعر والينظػر: الشػعر  (3)

 ت56-55 واد الطاار: 
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اقبػػػؿ شػػػعراء الشػػػعر الحرىػػػي العػػػراؽ، ط ػػػا قػػػراءة األطمػػػاؿ األدبيػػػة لشػػػعراء الغػػػرب،  
قيػػػر مباشػػػرة إم ػػػاف احػػػداث حداثػػػة  وخاصػػػة )تت ست اليػػػوت( الػػػذا أوضػػػ  لهػػػـ بصػػػورة

والتنويػػعت واشػػار معظػػـ النقػػاد الػػا تػػأثير )اليػػوت( ىػػي شػػعراء التفعي ػػة، اذ اشػػار  (2)التغييػػر
)انس داود( الا قصيدة اليوت )األرض الخراب( التي اصبحت ان يؿ شعراء الشػعر الحػر، 

ي شػعراء الحداثػة ىػي بتػأثير اليػوت ىيػق وىػ )السػياب(واطترؼ  (1)واطظـ أثر أدبي اقتفوا أثر 
مشػػيرا  الػػا مػػا  ػػاف  (األلتػػزاـ والػػ، التػػزاـ ىػػي االدب العربػػي الحػػديث)محاضػػرة لػػق بعنػػواف 

ت واشػار )محيػي (1)مف تأثير ىي الشعر العربي وخاصػة بقصػيدتق االرض الخػراب (الليوت)
قػادت  3951الديف اسماطيؿ( الا اذا التأثير ىقاؿ : "وبعػد صػدور م موطػة اسػاطير طػاـ 

دراستق ل شػعر االن  يػزا الحػديث، الػا اعط ػاب بشػاطريف ان  يػزييف  بيػريف مػف  السياب()
أطظػػـ شػػعراء طصػػرنا الحػػديث امػػا: الشػػاطرة )اديػػث سػػيتويؿ( و)تت ست اليػػوت( و ،امػػا 

آثار اػذيف الشػاطريف ال بيػريف، تب ػورت  )السياب(مف شعراء الف رة والموضوعت وبعد دراسة 
طػف وظيفػة الشػعر وقالبػق الفنػي، بػؿ  ػوار ، ت ػد أثراػا ىػي قصػائد   طند  ى رة ثابتة وطيدة

ت ويذاب )طبد الواحد لؤلؤة( (5)األخيرة )المومس العمياء واالس حة واألطفاؿ وأقنية المطر("
الا أبعد مف اذا اذ قاؿ: "اف الشعر العربي الحر يعي اليوت وطيا  شام،  إلا در ة ادخاؿ 

ت اف (6)تهػػػػا االن  يزيػػػػة ىػػػػي تضػػػػاطيؼ القصػػػػيدة العربيػػػػة"تطفػػػػات مػػػػف قصػػػػائد اليػػػػوت ب غقم
وزم،ء  مف الرواد ما انوا ليست يبوا لػ)اليوت( لو لػـ ت ػف ىػي نفوسػهـ الرقبػة ىػي  )السياب(

ت ولهػذا تػرؾ (3)التنويع المثرا، لذلؾ بحثوا طف المنفذ المناسب عخرا ها طف طريؽ التعبيػر
عر الحػػر اذ أ ػد )محمػد النػػويهي( أف شػعراء الشػػعر اسػـ )اليػوت( تػػأثيرا  قويػا  ىػي شػػعراء الشػ

يػذ ر ىيػق اسػـ )اليػوت(  الحر تأثروا باليوت، واخذوا طنق الشيء ال ثير ىقاؿ: "ت د ا ثر مػا
                                           

 ت616ينظر: االت ااات والحر ات ىي الشعر العربي الحديث:  (2)

 ت322: ، و نقد الحداثة391ينظر: األسطورة ىي الشعر العربي الحديث، أنس داود:  (1)

االدب العربػػػي المعاصػػػر،  ضػػػمف الحػػػديث، بػػدر شػػػا ر السػػػياب، لتػػػزاـ ىػػػي االدب العربػػػيإينظػػر: االلتػػػزاـ وال، (1)
 ت251-218اطماؿ مؤتمر روما: 

 ت311-312االت ااات ال ديدة ىي الشعر العربي المعاصر، طبد الحميد  يدة:  (5)

 ت66المؤثرات األ نبية ىي الشعر العربي المعاصر، دتطبد الواحد لؤلؤة:  (6)

 312ال بيسي: ينظر: النقطة والدائرة، طراد   (3)
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ىي  دالنا اذ  االياـ ىي  داؿ طف قموض الشعر الحديث، بيف مػداىع طػف اػذا الغمػوض 
لقارئ العربي أف اليوت لػيس لػق وذاـ لقت واذا أمر يؤسؼ لق  ثيرا ، حتا لنخشا أف يظف ا

ولػـ ي ػف  (2)"ميزة ىػي ىنػق اال اػذا الغمػوض، وأنػق لػـ يقػدنـ لشػعرنا ال ديػد مػث، يحتػذ  سػوا 
وحد  او الشاطر أو الناقد الذا اثر ىي نتاج الرواد، وانما ن د مؤثرات مف شعراء  (اليوت)

يػػػػتس، ونػػػػاظـ طػػػػالمييف تظهػػػػر ىػػػػي شػػػػعراـ امثػػػػاؿ: )اديػػػػث سػػػػيتوؿ، واد ػػػػار الػػػػف بػػػػو، و 
 واخريفت (1)ح مت(
ومػػػػػف المصػػػػػادر الغربيػػػػػة التػػػػػي م نػػػػػتهـ مػػػػػف إحػػػػػداث التحػػػػػوؿ والتنويػػػػػع، المصػػػػػدر  

اف يعمؽ اذا االت ا  ىي شعر  واف يستغ ق اسػتغ،ال  ىنيػا   )السياب(الرومانسي، اذ استطاع 
والصػور  رائعا  ينفذ مف خ،لق الا رقبتق ىي التغيير المثرا، بعد ت اوز  ل صياقات القديمػة

رة الرومانسية البا ية، حتا قيؿ طنهػا: "إنهػا متػأث (نازؾ)ت واختارت (1)الفنية الموروثة الثابتة
"شػػاطر  ( يػػتس)ت وىػػي مقػػاؿ لهػػا سػػميت (5)( االن  يػػزا"بشػعراء ال آبػػة مثػػؿ الشػػاطر ) يػػتس

الفاظ ت وما دطوتها الا ا ر التعبيرات ال اازة ىي ال غة، وادخاؿ (6)الموت المفتوف اال بر"
 ت(2)، إالن أثر مف آثار المدرسة الرومانسية(3) ديدة لـ تستعمؿ مف قبؿ

وظهػػر ىػػي الشػػعر الغربػػي الحػػديث، تيػػار أدبػػي يػػدطو شػػعراء الحداثػػة الػػا اسػػتغ،ؿ  
الموروث الشعرا، القناء القصيدة الحديثة بػق، ويمثػؿ )تتستاليػوت( اػذا التيػار، اذ قػاؿ: 

أ ػػزاء اػػذا العمػػؿ ىرديػػة اػػي ت ػػؾ التػػي يثبػػت ىيهػػا  "اف خيػػر مػػا ىػػي طمػػؿ الشػػاطر، وا ثػػر

                                           
 ت35قضية الشعر ال ديد، دت محمد النويهي:  (2)

ي ، ودراسػػات ىػػ31-32، والػػنفف ىػػي الرمػػاد، طبػد الواحػػد لؤلػػؤة: 86: ر: مقػػاؿ ىػػي الشػػعر العراقػي الحػػديثينظػ (1)
 ت79، والشعر العربي وروح العصر، دت   يؿ  ماؿ الديف: 313: النقد االدبي

 ت381لشعر العربي المعاصر: ينظر: االت ااات ال ديدة ىي ا (1)

، 351، وينظػػػر: الشػػػعر العربػػػي وروح العصػػػر: 68أدب المػػػرأة العراقيػػػة ىػػػي القػػػرف العشػػػريف، بػػػدوا طبانػػػة:   (5)
 ت32والنفف ىي الرماد: 

 ت611/ 3، وديواف نازؾ الم،ئ ة: 31 نازؾ الم،ئ ة: ،ينظر: الشعر والموت (6)

 ت9-2/8نازؾ الم،ئ ة: ديوافينظر:  (3)

 ت11ينظر: الصراع بيف القديـ وال ديد ىي الشعر العربي:  (2)
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يػػػدطو الػػػا إدراؾ الػػػوطي التػػػاريخي الػػػذا  (إليػػػوت)ت إف (1)أ ػػػداد  الشػػػعراء المػػػوتا خ ػػػوداـ"
ين الماضػػي ىحسػػب، بػػؿ لشػػهود  أيضػػا  ىػػالحس التػػاريخي يضػػطر ضػػيتضػػمف "إدرا ػػا  ال لم

باحساسػق أف  ػؿ االدب المرء إلا أف ي تب، ال لم رد أنق يحس ب ي ق وحػد  ىػي دمػق، بػؿ 
األوروبي منذ اوميروس بما ىي ذلؾ أدب وطنق   ق لق و ود ىي زمػاف، وأنػق يشػ ؿ نظامػا  

 ت(1)ىي زماف ايضا "
لوطي التػراث و ػدت آذانػا  صػاقية  لػد  شػعراء الشػعر الحػرت ىقػد  (اليوت)اف دطوة  

دة مػػف المػػوروث حػػاولوا اف يقػػدموا نتػػا هـ الشػػعرا ال ديػػد مػػف خػػ،ؿ تأصػػيؿ شػػعراـ باعىػػا
ت و ػػانوا يػػروف أف (5)الشػػعرا، واسػػتنفار حسػػهـ الػػدقيؽ بأحسػػف مػػاىي ذلػػؾ المػػوروث الشػػعرا

ل تػػػراث اثػػػرا  ىػػػي الحاضػػػر، النػػػق يحقػػػؽ سػػػمات أصػػػي ة لػػػق اذ "ي ػػػب أف يبقػػػا خػػػيط القػػػديـ 
بقػػػاء (6)وال ديػػػد، ي ػػػب اف تبقػػػا بعػػػض م،مػػػ  القػػػديـ ىػػػي الشػػػيء الػػػذا نسػػػميق  ديػػػدا ( ت وا 

قػػػديـ ي ػػػب اف ي ػػػوف مقصػػػودا  ل ػػػي يػػػتـ االنسػػػ اـ بػػػيف القػػػديـ والحػػػديث، بعػػػض م،مػػػ  ال
 ال،زمني والزمني ىي آف واحدت

فا ، بؿ  اف ارتباطا  إف ارتباط شعراء الشعر الحر بالمر ع العربي لـ ي ف ارتباطا  زائ 
مػت ت واف ثورتهـ ط ػا القػديـ اػي ثػورة قيػر منقطعػة ال ػذور، قا(3)دو  قوال  وىع،   أصي، ، ا

اماؿ الفاسد منق والسير بالشيء الحسف ىيق  ط ا اساس أنها "استعراض ل ماضي، ل تراث وا 
ت واػػذا مػػا يفسػػر لنػػا رقبػػتهـ ىػػي خ ػػؽ أشػػياء  ديػػدة تهػػـ الشػػعر وتسػػاطد  ط ػػا (2)إلػػا أمػػاـ"

 موا بة العصرت
وط ا وىؽ ذلؾ تفاطؿ رواد الشعر الحر مع التراث العربي بفهػـ  يػد، اذ اسػتطاطوا  
نظػػروا الػػا التػػراث مػػف بعػػد مناسػػب، واف يتمث ػػو  ال صػػورا  واشػػ اال  وقوالػػب، بػػؿ  ػػوارا  "اف ي

                                           
 ت31-7و  6مقاالت ىي النقد األدبي، تت ست اليوت:  (1)

 ت311النقد األدبي ومدارسق الحديثة، ستان ي اايمف:  (1)

 ت556-555ينظر: تطور الشعر العربي الحديث ىي العراؽ:  (5)

 ت81رسائؿ السياب، ما د صال  السامرائي:  (6)

 ت68ينظر: اثر التراث ىي الشعر العراقي الحديث، ط ي حداد:  (3)

 ت31آراء ىي الشعر والقصة، خضر الولي:  (2)
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ثتهـ ح قػػة ىػػي س سػػ ة ا مػػا طػػدنوا حػػد (1)وروحػػا  ومواقػػؼت ىػػأدر وا ىيػػق بػػذلؾ أبعػػاد  المعنويػػة"
، مرتبطػػػة بمظػػػاار الت ديػػػد والتنويػػػع ىػػػي العصػػػر (1)الحػػػداثات التػػػي بػػػدأت ىػػػي زمػػػف مب ػػػر

 العباسيت
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 طرائق ارسال مفهوم الحداثة عند شعراء الشعر الحر

 اف لرواد الشعر الحر اثر واض  منذ بداية حر ة الشعر الحػر ىػي ارسػاء المفػاايـ  
االسػاس لضػرورات التحػديث الشػعرا بفضػؿ وطػيهـ النظػرا النقػدا والتطبيقػي ل تعبيػر طػف 

ة ىػػي بػػادئ االمػػر ىػػي مقدمػػة أاػػداؼ الحر ػػة ال ديػػدةت وقػػد ت  ػػت آراؤاػػـ التحديثيػػة التنظيريػػ
 دواوينهـ التي تعد بمثابة البيانات األولا التي طم ت ط ا إرساء مفهـو حداثتهـ الشعريةت

لػديوانها )شػظايا  )نػازؾ الم،ئ ػة(يتفؽ نقاد الحداثة الشعرية العربية ط ا أف مقدمػة  
ط،ميا   وثيقة وبياف أب ر ت وليس اناؾ (3)ورماد( اي التي بدأت حر ة الشعر الحر رسميا  وا 

                                           
 ت28: ة والمعنويةالشعر العربي المعاصر قضايا  وظواار  الفني (1)

 ت311-311ينظر: االصابع ىي موقد الشعر، حاتـ الص ر:  (1)
 ت598العربي الحديث: ينظر: االت ااات والحر ات ىي الشعر  (3)
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صػػػػفها )إحسػػػػاف طبػػػػاس( بأنهػػػػا "مقدمػػػػة نقديػػػػة تػػػػدؿ ط ػػػػا وطػػػػي بأبعػػػػاد طريقػػػػة و ت و (2)منهػػػػا
وطػػدناا )سػػ ماف الواسػػطي( حر ػػة تغييػػر وتحػػديث لػػـ يشػػهداا الػػوطف العربػػي منػػذ  (1) ديػػدة"

طهد اعزاحة ال بيرة ىي بغداد العباسييف وىي االندلس ايضا ت واي حر ة إزاحيػة تمثػؿ مولػد 
 حديثػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة، واػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي تشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػبق مقدمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة )وردزورث( لم موطتػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػق  حر ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة

(Lyrical Bellds)  إذ بػػدأ بهػػا الحر ػػة الرومانسػػية ىػػي  3811ىػػي طبعتهػػا الثانيػػة طػػاـ ،
يقاطاتق ومضمونق، ثـ ناقش طم ية الخ ؽ الشعرا، واػذا  الشعر االن  يزا مف حيث لغتق وا 

لمقدمػػػة، وطػػػدناا الطريقػػػة ت وااػػػتـ )نػػػا ي ط ػػػوش( بت ػػػؾ ا(1)ىػػػي شػػػظايااا (نػػػازؾ)مػػػا ىع تػػػق 
ت وقػػد ضػػمنتها الشػػاطرة أبػػرز آرائهػػا حػػوؿ (5)االولػػا التػػي اوضػػحت أسػػس الت ربػػة الحديثػػة

، وبػػذلؾ (6)الشػػعر الحػػر، مػػف حيػػث مفهومػػق وااداىػػق، واىضػػ يتق الفنيػػة طػػف شػػعر الشػػطريف
ة ىهػي تعػدن بيانػا  رسػميا  ووثيقػػة اولػا توضػ  الشػ ؿ الموسػيقي ىػػي الشػعر الحػرت وتعػدن مقدمػػ

 طتها دطواتها الراقبة ىي إحداث التغيير والتنويع ىي الشعرتاسارس ت الشاطرة بو  (7)ات ا 
 )السياب(ومف المقدمات التي أسهمت ىي إرساؿ مفهـو حداثة الشعر الحر، مقدمة  

لديوانق )أساطير( ، ىهي ط ا الرقـ مػف أنهػا مقدمػة قصػيرة، إال أنهػا أ سػبت حر ػة الشػعر 
، و  ها تهدؼ الا (2)، وقد ضمنها الشاطر م موطة مف الم،م  ال ديدة(3)الحر دطما   بيرا  

 إحداث التغيير ىي الشعر، والخروج مف النمطية السائدة إلا حداثة التنويعت
وبعػػػػدما بػػػػرزت حػػػػر تهـ وأصػػػػبحت تشػػػػ ؿ مدرسػػػػة  ديػػػػدة بفضػػػػؿ بيانػػػػاتهـ االولػػػػا  

هـ بأنهػا مػف الطرائػؽ المهمػة )مقدمات داوينهـ(، ات هوا الا الصحؼ والم ،ت، شػعورا  مػن
والفاط ة باحداث التغيير ىي ذوؽ المت قيف وى راـت وضمنواا مقاالتهـ الحداثوية، ومػف اػذ  

)وسػائؿ  ىيهػا مقالػق المشػهور )السػياب(ية، التي نشػر تداب( البيرو دالصحؼ والم ،ت، )ا

                                           
 ت2/29ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (2)
 ت315دراسة ىي حياتق وشعر ، دتاحساف طباس:  -بدر شا ر السياب  (1)
 ت51 دؿ الحداثة ىي الشعر، دت س ماف الواسطي: -ينظر: الشعر ومتغيرات المرح ة (1)
 رت/3السياب:  ينظر: ديواف بدر شا ر (5)
 ت13ي وقضايا الش ؿ الموسيقي ىي الشعر ال ديد ، ط ي يونس: ينظر: النقد األدب (6)

 ت393طبد ال بار داود البصرا:  ،ينظر: نازؾ الم،ئ ة الشعر والنظرية (7)

 ت598ينظر: االت ااات والحر ات ىي الشعر العربي الحديث:  (3)

 ت8-5ينظر: ديواف اساطير، بدر شا ر السياب:  (2)
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دبػي الحػديث أصػناؼ النتػاج اال )السػياب(تعريؼ العرب بنتا هـ األدبي الحديث(، وصنؼ 
، وادب محايػػد، وادب منحػػؿ، ويػػر  بػػ ف الواقعيػػة ىػػي  ث،ثػػة اصػػناؼ واػػي واقعػػي، أا م تػػـز

ت ومػػػف الم ػػػ،ت االخػػػر  م  ػػػة (1)األدب اػػػي أاػػػـ وسػػػي ة ىػػػي التعريػػػؼ بػػػاألدب الحػػػديث
 (1)ىيهػػا مقػػاال  بعنػػواف )الشػػعر والشػػعراء ىػػي العػػراؽ الحػػديث( )السػػياب()االيػػاـ( التػػي  تػػب 

الػػا ضػػرورة االلتػػزاـ ىػػي األدب، وضػػرورة اف يأخػػذ الشػػاطر الحػػديث مػػف شػػعراء داطيػػا  ىيهػػا 
مقػػاال  بعنػػواف )البحػػث طػػف  )السػػياب(الغػػرب ال بػػارت وم  ػػة )التضػػامف العراقػػي(، اذ  تػػب 

، مسػػػػوقا  ىيػػػػق اسػػػػتخداـ حػػػػر تهـ ل،سػػػػطورة ، والػػػػدواىع التػػػػي تقػػػػؼ وراء ذلػػػػؾ (5)االسػػػػطورة(
 االستخداـت
مداا الرواد لبث آرائهـ  ذلؾ، المقاب،ت والحورات الصحفية، ومف الطرائؽ التي اطت 
ت وحػوار ) ػاظـ خ يفػة( (6)ل ريػدة )البعػث( موضػحا  ىيهػا ثػورتهـ وأسػبابها )السػياب( حديث 

، الػػذا نشػػر ىػػي  ريػػدة )صػػوت ال مػػااير( البغداديػػة ، )بػػدر شػػا ر السػػياب(مػػع الشػػاطر 
يـ، وضػػرورة اسػػتغ،لق الحػػداث التغييػػر ضػػرورة االرتبػػاط بػػالموروث القػػد )السػػياب(موضػػحا  

 ت(3)ال ديد
، وألقػػػا 3963مػػػف مػػػؤتمر رومػػػا المنعقػػػد ىػػػي تشػػػريف األوؿ سػػػنة  )السػػػياب(وأىػػػاد  

محاضػػرة لػػق بعنػػواف )االلتػػزاـ وال،لتػػزاـ ىػػي االدب العربػػي الحػػديث( مشػػيرا  الػػا االلتػػزاـ ىػػي 
ىػي األدب العربػي الحػديث مف أثػر ىػي الشػعر الم تػـز  (الليوت)الشعر ، وموضحا  ما  اف 

 ت(2)وخاصة ىي قصيدتق )االرض الخراب(
 تابػػا  مسػػتق،  بعنػػواف )قضػػايا الشػػعر المعاصػػر( لمتابعػػة  )نػػازؾ الم،ئ ػػة(ثػػـ ألنفػػت  

حر ة الشعر الحر، ويم ػف أف نقػوؿ إف اػذ  الدراسػة المسػتق ة اػي إحػد  الطرائػؽ المهمػة، 

                                           
 ت22بنتا هـ األدبي الحديث، بدر شا ر السياب:  ينظر: وسائؿ تعريؼ العرب (1)

 ت7ينظر: الشعر والشعراء ىي العراؽ الحديث، بدر شا ر السياب:  (1)

 ت33ينظر: البحث طف االسطورة، بدر شا ر السياب: (5)

/ 36، 26بػػدر شػػا ر السػػياب،  ريػػدة البعػػث، بغػػداد، ع ،ينظػػر: آراء ىػػي الشػػعر الحػػديث، حػػديث مػػع الشػػاطر (6)
 ت3956/ 31

 ت18ينظر: توظيؼ التراث الشعبي العربي ىي شعر السياب، قيس  اظـ ال نابي:  (3)

 ت251-218لتزاـ ىي االدب العربي الحديث: إينظر: االلتزاـ وال، (2)
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صػػػاحبتها ط ػػػا مػػػنه  التػػػزاوج بػػػيف النظػػػرة  ل نهػػػا تتميػػػز طػػػف سػػػابقتها بشػػػموليتها، واطتمػػػاد
ت وال نبالغ اذا ق نا إنق  تاب تأسيسي لحر ة الشعر الحر، وطػد  (1)الحضارية والتح يؿ الفني

بعػػػض البػػػاحثيف  تابػػػا  ىػػػي موسػػػيقا الشػػػعر، اسػػػتطاطت صػػػاحبتق أف تغربػػػؿ أوزاف الشػػػعر 
بيػػة العربيػػة مػػف أشػػ اؿ العربػي القػػديـ واف تػػربط ربطػػا  يقظػػا  بػػيف مػػا طػػرؼ ىػػي طصػػورنا األد

 ت(1)الموسيقا الشعرية، وبيف مااو بارز مف أش اؿ موسيقية  ديدة
لـ يقتصر دور الشاطرة ىي اذا ال تاب ط ا تحديد مفهػـو ومصػط   الشػعر الحػر،  

نما حاولت أف تبث آراءاا بما يخدـ اذا النوع مف الشعر ش ،  ومضمونا   ت وت اد ت ػوف (5)وا 
آراء  ديػدة ىػي النقػد، تعمػؿ ط ػا احػداث التغييػر المنشػود ىػي طم يػة اذ  ادراء بم موطها 

 الخ ؽ الشعرات
وىػػي م ػػػاؿ وطػػػيهـ النقػػدا بػػػيف التنظيػػػر والتطبيػػػؽ نػػرااـ يحققػػػوف النظريػػػة ال ديػػػدة  

ينط ػؽ مػف الرؤيػة  )السياب(بآرائهـ إلا  انب تقديمهـ النموذج لها، ىالبنياف الحداثوا طند 
ىي آف، وخاصة اذا ط منا أنق بطؿ الرؤية منذ بداية حر ة الحداثة  الشام ة ل قصيدة ول عالـ

)نػازؾ ، وديوانق )أساطير( يظهر لنا وطيػق التنظيػرا واف  ػاف دوف مسػتو  وطػي (3)الشعرية
، قيػر أننػا ن ػد  يمت ػؾ ادراء والمفػاايـ طػف الواقػع (2)ىي مقدمتها )شػظايا ورمػاد( الم،ئ ة(

يػػػث الشػػػ ؿ والمضػػػموف، ويطبقهػػػا ىػػػي م موطػػػة مػػػف الشػػػعرا لحر ػػػة الشػػػعر الحػػػر مػػػف ح
ت و  هػػػا تظهػػػر براطتػػق ىػػػي إحػػػداث التغييػػػر والتنويػػع سػػػواء ىػػػي موسػػػيقا (1)قصػػائد  ال ديػػػدة

 الشعر أو مضمونق او لغتقت

                                           
 تػػاب  ضػػمف ينظػػر: آراء نػػازؾ الم،ئ ػػة ىػػي نقػػد الشػػعر بػػيف النظريػػة والتطبيػػؽ، ابػػراايـ طبػػد الػػرحمف محمػػد، (1)

 ت777تذ ارا: 

 ت39 تاب تذ ارا:  ضمف ينظر: دراسات ىي الشعر والشاطرة، ااشـ ياقي، (1)

 ت35ينظر: قضايا الشعر المعاصر، نازؾ الم،ئ ة:  (5)

 ت52: ،  ماؿ خير بؾينظر: حر ة الحداثة ىي الشعر العربي المعاصر (3)

 ت218ينظر: وطي الت ديد والريادة الشعرية ىي العراؽ، سامي مهدا:  (2)

و  621و  185و  117و  181و  661و 615و 386و  218/ 3ديػػػػػػواف بػػػػػػدر شػػػػػػا ر السػػػػػػياب:  ينظػػػػػػر: (1)
 و تتت597و 171و  157و  636-635و 138و  135و 133
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قػدامها وثقتهػا العاليػة بقػدرتها الشػػعرية  (نػازؾ)وتت  ػا ريػادة   اعبداطيػة ىػي  رأتهػا وا 
ىي تنظير أصػولق، وتطبيػؽ منط قاتػق، وخ ػؽ روح االبػداع واألدبية ىي الدطوة الا الت ديد و 

المفػاايـ األسػاس لحر ػة الشػعر  ت ولهذا،  اف لها أثر   ين ىػي إرسػاء(1)ىي مستوياتق الفنية
الحر، النها  انت ط ػا در ػة  بيػرة مػف الػوطي التنظيػرا النقػدا، الػذا ت  ػا ىػي مقػدمتها 

ر المعاصػر( و)سػاي ولو ية الشػعر ومقػاالت )شظايا ورماد( و تابيها النقػدييف )قضػايا الشػع
اخر ( ال ذيف  ع،اا الرائدة االولا ىي التنظير النقدا لهذ  الحر ة التي ا تسبت شرطيتها 

والتسػػػويغ الفنػػػي ألاميتهػػػا والمنظػػػور النقػػػدا ألصػػػالتهات وبفضػػػؿ وطيهػػػا  (5)النقديػػػة بو وداػػػا
، واف (6)هػػػـو الحداثػػػة الشػػػعريةالتنظيػػػرا العػػػالي و ػػػدنااا تػػػؤدا دورا  مهمػػػا  ىػػػي تأسػػػيس مف

 هػػداا التنظيػػرا وتقػػديمها النمػػوذج ال ديػػد  انػػا يصػػباف ىػػي مشػػروع الحداثػػة الشػػعرية التػػي 
 تهدؼ الا التنويع بدؿ النمطية السا نةت

 بنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند شعراء الشعر الحر

ؿ األقػػػواؿ إذا  ػػػاف مفهػػػـو الحداثػػػة يت  ػػػا ىػػػي الحر ػػػات االدبيػػػة السػػػابقة مػػػف خػػػ، 
واألبحػػاث النقديػػة ىػػ ف مفهػػـو الحداثػػة ىػػي الشػػعر الحػػر يت  ػػا مػػف خػػ،ؿ ال انػػب التطبيقػػي 
ا ثػػر مػػف ت  يػػق مػػف خػػ،ؿ األقػػواؿ واألبحػػػاث النقديػػة، بمعنػػا اف مفهػػـو الحداثػػة انػػا ىػػػي 
الشعر الحر تـ استشفاىق مف خػ،ؿ االسػتقراء والتصػنيؼ واالسػتنباط ا ثػر مػف التقاطػق مػف 

 د ت ،ـ روا
ومع ذلؾ سنسعا الا متابعة طػدد مػف طناصػر بنيػة اػذا المفهػـو والػا التقػرب مػف  

 المستويات ال غوية وااليقاطية والداللية مف أ ؿ تثبيتق بصفتق المتنوطة المثريةت
 

 . مفهوم الشعر ورسالته:1

                                           
 ت33-31ال تاب الذابي: ضمف ينظر: نازؾ الم،ئ ة والريادة ىي الشعر والنقد، طناد قزواف،  (1)

 ت33ينظر: ـتف :  (5)

ضػمف نػازؾ الم،ئ ػة ومفهػـو الحداثػة ىػي الشػعر، ىاضػؿ ثػامر،  - عربية الحديثةينظر: ىي تأسيس الشعرية ال (6)
 ت11ال تاب الذابي: 
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الشعر ب نق "لغػة يغ ػب ىيهػا الم ػاز واػو تعبيػر يعبػر طػف العواطػؼ  )السياب(حدد  
ت (3)االى ػار، واف ي ػوف موزونػا ، وانػا قوالقػوؿ ل سػيابل ضػد الشػعر الػذا بػدوف وزف"ثـ طػف 

، النق حاوؿ أف يعرؼ الشعر ول نق تأر   بيف  )السياب(اف مفهـو الشعر طند  مفهـو متناـٍ
المفهػػـو القػػديـ، وبػػيف المفهػػـو ال ديػػد الػػذا يمػػزج بػػيف العاطفػػة والف ػػر، مػػع األخػػذ بنظريػػة 

الف الشػػعر طنػػد  مػػزج الػػوطي بػػال،وطي، والشػػاطر يتب ػػور ىيػػق ال،وطػػي  ،ةال،وطػػي الرمزيػػ
ت (2)ال مػػػاطي  ديػػػدا  اـ حػػػديثا  وبػػػذلؾ يصػػػب  أقػػػدر ط ػػػا تر مػػػة مشػػػاطر النػػػاس وطػػػواطفهـ

وبذلؾ اصب  الشعر طند  تعبيرا  طف حالة نفس ىي  ؿ تعقيداتها، وأف الشاطر يخطط ل غػة 
عػالـ ال  مػا اػو بػؿ  مػا ينبغػي اف ي ػوف، وبػػذلؾ وينظػر الػا األشػياء قبػؿ وقوطهػا، ويػر  ال

ت واػػػذ  الف ػػػرة قػػػاؿ بهػػػا (1)ىػػػ ف مهمػػػة الشػػػاطر اػػػي أشػػػبق بوظيفػػػة النبػػػي الػػػذا يب ػػػغ رسػػػالتق
طنػػدما  عػػؿ "الشػػاطر قػد يتوصػػؿ الػػا حػػدود مػف الػػوطي اليم ػػف التعبيػػر بال  مػػات  (إليػوت)

 ت(1)در  الشاطر أو وطا "طما وراءاا مف المعاني قتتتل وأننا قد ن د ىي الشعر ىوؽ ما ق
، التػػي تبنػػي العػػالـ ال ديػػد (3)يعتمػػد الرؤيػػا ال ديػػدة )السػػياب(اف مفهػػـو الشػػعر طنػػد  

واػػو بػػذلؾ يمثػػؿ "والدة محتػػو   ديػػد ، ووالدة تعبيػػر  ديػػدت مػػف دالئػػؿ اػػذ  الشػػهادة رىػػض 
او  الفصػػؿ بػػيف التعبيػػر والحيػػاة، الشػػ ؿ والمحتػػو : لػػيس الشػػ ؿ وطػػاء المحتػػو ، أو رداء ،

نموذ ا ، او قانونا ، وانما او حياة تتحرؾ او تتغير ىي طالـ يتحرؾ او يتغيػرت ىعػالـ الشػ ؿ 
لػػػـ ي ػػػغ المفهػػػـو القػػػديـ ل شػػػعر او ي قيػػػق  انبػػػا   )السػػػياب(ت ؼ(2)اػػػو،  ػػػذلؾ، طػػػالـ تحػػػوالت"

نما طمؿ ط ا استغ،لق أوال  ومف ثـ اعضاىة التي بوسػا يحػدث التغييػر ىػي ها طتبأ معق، وا 

                                           
 ت321 تاب السياب النثرا، حسف الغرىي:  (3)

 ت67ع الشعر، روز قريب: صني ال  ينظر: المضموف وحد (2)

 ت39-38ينظر: بدر شا ر السياب الر ؿ والشاطر، سيموف  ار ي:  (1)

 ، وينظر مصدر  اناؾت221عر طند الشعراء النقاد ىي األدب الحديثتتت: نظرية الش (1)

 ت311الحداثة ىي الشعر العربي المعاصر: ينظر: حر ة  (3)

 ت6قصائد بدر شا ر السياب، أدونيس:  (2)
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ـو الشػػعر طنػػد شػػعراء الحداثػػة العربيػػة، ويمهػػد الطريػػؽ امػػاـ الشػػاطر العربػػي ليعبػػر طػػف مفهػػ
 ت(1)طصر  ش ،  ومضمونا  

المفهػـو القػديـ ونمطيتػػق، وحاولػت اف تعػرؼ الشػعر الحػر، واف لػػـ  (نػازؾ)ورىضػت  
ي ف تحديدا  واضحا ، ىقالػت: "وقػد يػر   ثيػروف معػي اف الشػعر العربػي، لػـ يقػؼ بعػد ط ػا 

ق، بعد الرقدة الطوي ة التي  ثمت ط ا صدر  طي ة القروف المنصرمة الماضػيةت ىػنحف قدمي
طمومػػا  مازلنػػا أسػػر ، تسػػيرنا القواطػػد التػػي وضػػعها أسػػ،منا ىػػي ال اا يػػة وصػػدر االسػػ،ـت 

اف القديمػػة وقرقعػػة األلفػػاظ مازلنػػا ن هػػث ىػػي قصػػائدنا ون ػػر طواطفنػػا المقيػػدة بس،سػػؿ األوز 
حػػدد الشػػعر ىػػي ضػػوء صػػ ة الت ديػػد بالحيػػاة العربيػػة وأحػػداثها، عف "الػػ، ىنػػازؾ ت (1)"الميتػػة

قاطدة اي القاطدة الذابية لسبب مهـ او أف الشعر وليد أحداث الحياة، وليس ل حياة قاطدة 
معينػػػػة تتبعهػػػػا ىػػػػي ترتيػػػػب أحػػػػداثها، وال نمػػػػاذج معينػػػػة ل لػػػػواف التػػػػي تت ػػػػوف بهػػػػا أشػػػػياؤاا 

سػ وب الت ريبػي ىػي الموازنػة بػيف المفهػـو القػديـ، والمفهػـو ىنازؾ تستخدـ اال (5)وأحاسيسها"
ال ديػد، وت عػؿ ل مفهػـو ال ديػد مزايػا ىػي التحػرر مػف طبوديػة الشػطريف ومزايػا  ىػي التنويػػع 

ت واػػػي بػػػذلؾ ت تقػػػي مػػػع )إليػػػوت( الػػػذا يػػػدطو الػػػا تغييػػػر (6)والرقبػػػة ىػػػي التغييػػػر واعضػػػاىة
حتػػػا قػػاؿ ىػػػي مقالتػػػق )موسػػيقا الشػػػعر( "لػػػـ  أسػػ وب الشػػػعر وتغييػػر اشػػػ الق تغييػػػرا  مسػػتمرا  
واألوزاف أو أف أقػػػػػدـ ىػػػػػروض الطاطػػػػػة لقػػػػػوانيف  اسػػػػػتطع أبػػػػػدا  اف أحفػػػػػظ اسػػػػػماء التفعػػػػػي،ت

 ت(3)العروض المعتمدة"
أف يقتصػػػر مفهػػػـو الشػػػعر ط ػػػا المعنػػػا القػػػديـ، قيػػػر أف المفهػػػـو  (نػػػازؾ)تػػػرىض  

ط ا أصولق، ىهو مػوزوف،  ال ديد ل شعر او ش ؿ مف أش اؿ الشعر العربي، وليس خار ا  
ت واػي ت تقػي مػع دطػوة مطػراف (2)ل ف موسيقا  ليست رتيبة  ما اي الحاؿ ىي الشعر القػديـ

                                           
 ت378شعر ، طيسا ب،طة: و حياتق  -ينظر: بدر شا ر السياب (1)

 ت8-7/ 2ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (1)

 ت7ـتف:  (5)

 ت31-31ينظر: ـتف :  (6)

 ، وينظر مصدر  اناؾت213نظرية الشعر طند الشعراء النقاد ىي االدب الحديثتتت:  (3)

 ت511ينظر: دراسات ب،قية ونقدية، دتاحمد مط وب:  (2)
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طندما قػاؿ: "إف  (العقاد)ت وتتفؽ مع (1)بمفهومق ال ديد ل شعر وتأر حق بيف القديـ والحديث
أ الشػػػعر اوزاننػػػا وقواىينػػػا أضػػػيؽ مػػػف أف تنفسػػػ  القػػػراض شػػػاطر تفتحػػػت مغػػػالؽ نفسػػػق، وقػػػر 

ق تنويػػع ىػػي لغػػة الشػػعر مػػف حيػػث ال فػػظ بعت ألف التحػػوير ىػػي الػػوزف القػػديـ يسػػتت(1)الغربػػي"
 ت(5)والمعنا
ت الف (6)ى ػػـ يضػػع مفهومػػا   ديػػدا  ل شػػعر معارضػػا  ىيػػق المفهػػـو القػػديـ (البيػػاتي)امػػا  

ط ػػا  أسػػاس ثورتػػق لػػـ ي ػػف قائمػػا  ط ػػا مفهػػـو الشػػعر القػػديـ واوزانػػق وقواىيػػق وانمػػا اػػو ثػػورة
 ما –طريقة األداء ألف الت ديد ىي الشعر طند  "ليس ثورة ط ا العروض واألوزاف والقواىي 

بقػػدر مػػااو ثػػورة ىػػي التعبيػػر واف األصػػقاع ال ديػػدة التػػي ا تشػػفها الشػػاطر  -خيػػؿ ل ػػبعض
وبرأيػػػق اػػػذا نػػػرا  يحػػػاوؿ اف ي عػػػؿ الشػػػعر شػػػيئا  مشػػػابها   (7)"الحػػػديث طػػػوت بسػػػاطة البحػػػث

ظػػػق ونغمتػػػق، و ػػػاف يػػػر  اف الشػػػعر ال ديػػػد ي فػػػؿ لموضػػػوطق قسػػػطا  مػػػف ل حػػػديث ىػػػي ألفا
 ت(8)الحرية

ي تػػػـز الواقػػػع االنسػػػاني الصػػػاخب ب ػػػؿ تناقضػػػاتق  (البيػػػاتي)إف مفهػػػـو الشػػػعر لػػػد   
ووا ػق واندىاطػق، وأل ػػؿ ذلػؾ طػػدن الشػعر وقػػودا  ل معر ػة التػػي تقوداػا االنسػػانية نحػو الحيػػاة 

ت (3)تمر طالمػا أف المعر ػة التػي تقوداػا االنسػانية لػـ تنتػقوالسعادة واالستمرار، والشعر سيس
، طنػػدما أراد مػػف الشػػاطر الحػػديث أف ينقػػؿ (2)ل شػػعر (إليػػوت)واػػذا المفهػػـو ي تقػػي مػػع نظػػرة 

أزمػػة األنسػػاف المعاصػػر وسػػط الفوضػػا، والضػػياع، والتمػػزؽ، وأف ت ربػػة )االرض الخػػراب( 
ت وطػػالـ (1)حضػػارة القػػرف العشػػريف قتقاػػي ت ربػػة انسػػانية تحمػػؿ معانػػاة االنسػػاف الػػذا سػػح

                                           
 ت9-3/8ينظر: ديواف الخ يؿ:  (1)

 /ـت3ديواف المازني:  (1)

 ت2/1ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (5)

 ت2/7يواف طبد الوااب البياتي: ينظر: د (6)

 ت13ـتف :  (7)

 ت82-83: ر: مف الذا سرؽ النارينظ (8)

 ت213ينظر: دراسات ىي الشعر العربي، امطانيوس ميخائيؿ:  (3)

 ت37ينظر: النفف ىي الرماد:   (2)

 ت336ينظر: االرض الخراب، اليوت ، تر مة: لويس طوض:  (1)
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اػػو "طػػالـ الحيػػاة اليوميػػة العصػػرية ب ػػؿ مػػاىي اػػذ  الحيػػاة مػػف اتصػػاؿ  )إليػػوت(الشػػعر طنػػد 
يسػتمد معػالـ مذابػق الشػعرا مػف مدرسػة التصػويرييفت  )البيػاتي(ولهذا  ػاف  (1)قريب مبتذؿ"
، وخاصػة ال انػب قيػر يفسر ذلؾ التس يؿ الفوتوقراىي أل زاء الصػورة )إليوت(والتقاؤ  مع 

المضػػيء منهػػا، اطنػػي، انهمػػا يضػػعاف قاطػػدة  ديػػدة ل،نتقػػاء ويتع قػػاف بمػػا يسػػما بالتواىػػق 
ت ومف انا ن،حظ أف شعراء الشعر الحػر حػاولوا اف يسػتغ وا ام انيػاتهـ (5)واألشياء الصغيرة

هـ عحػػػػداث التغييػػػػر المط ػػػوب ىػػػػي مفهػػػػـو الشػػػػعر لػػػد  شػػػػعراء العػػػػرب، لي ػػػػوف تواسػػػتعدادا
 المفهـو ال ديد معبرا  طف تطورات الحياة الحاص ةت

 

 . اإلفادة من الموروث2

 اف رواد الشعر الحر ط ا وطي تاـ ب ف حر ة اعبداع واحدة ىي  ؿ زمػاف وم ػاف  
ت والشػػعر أ ثػػر الم ػػاالت اعبداطيػػة انتمػػاء الػػا الماضػػي ومحاىظػػة ط ػػا (6)ومػػف رحػػـ واحػػد

ت ربة نفسية ترتبط بواقعها الػذا يمنحهػا سػمات  أصولق النق يعبر طف ذات االنساف ضمف
إنمػا "يغػذا  تعبيرية منفردة تتردد طبر مواقؼ لها م،م  تأريخية تتصؼ بالت رار، ىالشاطر

، والتػػراث اػػو الخػػيط االنسػػاني المضػػيء الػػذا يػػربط (3)طواطفػػق وطق ػػق ط ػػا مػػآثر الماضػػي"
 ت(2)أصالة الماضي بواقع الحاؿ والمستقبؿ

شعر الحر بالتراث وثيقة، ىهـ لـ يرىضو ، بؿ طم ػوا ط ػا االىػادة مػف وص ة رواد ال 
: "أنػػا لسػػت متمػػردا  ط ػػا تراثنػػا العظػػيـ، وأنمػػا )السػػياب(ز  ،منػػا قػػوؿ عػػز المػػوروث، ومػػا ي

اػدىت الػا اسػتغ،ؿ ام انيػػات ذلػؾ التػراث عضػاىة أشػػياء  ديػدة إليػق، إف  ػاف بالمسػػتطاع 
ولذلؾ ى ف  (1)ف اال استغ،ال  عم انيات الوزف العربي"وأطتقد أف الشيء الذا قمت بق لـ ي 

إىػػادة شػػعراء الشػػعر الحػػر مػػف المػػوروث قويػػة، واػػو يظهػػر بطرائػػؽ شػػتا والسػػيما ىػػي لغػػتهـ 

                                           
 ت335ؿ: شعراء المدرسة الحديثة، روزنتا (1)

 ت91، ومف الذا سرؽ النار: 318ينظر: شعرنا الحديثتتت الا ايف؟ ، قالي ش را:  (5)

 ت65ينظر: االت ااات ال ديدة ىي الشعر العربي المعاصر:  (6)

 ت31الشعر والت ربة، أرشيبالد م  يش:  (3)

 ت65ينظر: االت ااات ال ديدة ىي الشعر العربي المعاصر:  (2)

 ت38البغدادية، حوار ا را   اظـ خ يفة مع بدر شا ر السياب: صوت ال مااير  (1)
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وايقػػاطهـ ومضػػمونهـت ويم ننػػا أف نرصػػد مػػا مػػد  إىػػادة الػػرواد مػػف المػػوروث وتوظيفػػق ىػػي 
 حداثة التغيير، ط ا وىؽ الم االت ادتية:

اف ل ػػػػؿ شػػػػاطر مػػػػف شػػػػعراء الحػػػػر نه ػػػػق الخػػػػاص ىػػػػي التعامػػػػؿ مػػػػع المػػػػوروث  :أ. اللغةةةة 
 ، وقد أىاد الرواد مف الموروث ال غوا القرآني والشعرا والشعبيت(1)ال غوا

طدنواا راىػػدا  مػف رواىػد حداثػة الشػػعر، و ػد الػرواد ىػي لغػػة القػرآف ألفاظػا  وصػياقات، 
ف إىػػػػادتهـ مػػػػف لغػػػػة اػػػػذا وبوسػػػػاطتها يم ػػػػف احػػػػداث التنويػػػػع المنشػػػػود لم ػػػػارا  الت طػػػػور ت وا 

 ت(5)الموروث يفسر لنا نوطية ط،قتهـ بالتراث العربي
اىػػاد رواد الشػػعر الحػػر مػػف لغػػة القػػرآف، واقتبسػػوا منهػػا صػػياقات  ديػػدة، واػػو  ثيػػر 
ىي شعراـ وال يقتصر ط ا قصيدة او اثنتيف وانما ن د ألفاظ القرآف تمتػد لتشػمؿ طػدد قيػر 

ا مػػا يػػدؿ ط ػػا اف صػػ تهـ بػػالموروث ال غػػوا القرآنػػي لػػق ط،قػػة ت واػػذ(6)ق يػػؿ مػػف قصػػائداـ
 برقبتهـ باحداث تغيير مؤثر ىي االلفاظ ل ي ت وف ىاط ة ىي ايصاؿ المعنات
بهـ الشػعرية ر واستمد الػرواد ايضػا  مػف لغػة المػوروث الشػعرا مػا يغنػي ويؤصػؿ ت ػا

 (3)وأداء خػػاص" ال ديػػدة "ى    مػػة طنػػد  ػػؿ مػػنهـ م ػػاف خػػاص ينبنػػي ط يػػق اسػػتعماؿ خػػاص
  قير اف الشاطر الحديث ب ىادتق مف لغة اذا الموروث ي ب "أف يعيػد اليهػا اطتباراػا ويػنف

مػف لغػة الػا لغػة اخػر  ولهػا  يػاف يسػتمد  ىيها مف روح الشباب، ول ؿ لقطػة تػاريف يخت ػؼ
مػػا وب ضػػفاء اػػذ  الػػروح الشػػبابية يتحقػػؽ االبػػداع والتحػػوؿ، واػػذا  (2)"ألوانػػق مػػف ذلػػؾ التػػاريف

طندما أىػاد مػف لغػة المػوروث الشػعرا، اسػتطاع بقدرتػق االبداطيػة  )السياب(ػحدث بالفعؿ، ى
أف يبعث الطاقة التعبيرية ىي  ثير مف االلفاظ القديمة التي نبذاا الشاطر الحديث ولػـ يعػد 

                                           
 ت211ينظر: لغة الشعر بيف  ي يف، دتابراايـ السامرائي:  (1)

 ت361دراسة مقارنة، طيسا س ماف: -ينظر: الموت ىي شعر السياب ونازؾ الم،ئ ة (5)

ول صػػ،ة  692و 631و 298و 259و  219و 221و 398و  311/ 3ينظػػر: ديػػواف بػػدر شػػا ر السػػياب:  (6)
 ت383و  316و  11ويغير الوانق البحر، نازؾ الم،ئ ة:  361-361و  317و  71والثورة، نازؾ الم،ئ ة: 

 ت211لغة الشعر بيف  ي يف:   (3)

 ، وينظر مصدر  اناؾت362دراسة مقارنة:  –الموت ىي شعر السياب ونازؾ الم،ئ ة  (2)



 الفصل الرابع  مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء الشعر احلر

 377 

 (1)يػذ راا ىػػي شػػعر ، واسػػتطاع ايضػا  اف "يف ػػر ىيهػػا المعنػػا مػف خػػ،ؿ االسػػتعماؿ الموىنػػؽ"
  االلفػػػاظ )الػػػدياميس، األواـ، يعسػػػعس، مكه،مػػػق،    ػػػؿ، امػػػراس، تقعقػػػع، األثػػػاىي، ومػػػف اػػػذ

مػف العبػارات الشػعرية القديمػة مػف مثػؿ:  )السػياب(، وأىػاد (1)الوصيد، مرزما، الربػداء وتتت(
ت اف اػذ  االلفػاظ والعبػارات (5))خ يفة العذار، تصطؾ النوا ػذ، شػو  ب،قػع، الزطػزع الن بػاء(

يش ؿ إحد  خصوصياتق االبداطية التي تتمثػؿ بتوظيػؼ مػا ي ػد   )السياب( التي أىاد منها
صػالحا  ممػا "قػػد ترسػف ىػي نفسػػق وذا رتػق، ومػا ي ػػتمس ىيػق مػف قػػدرات مضػاىة تز ػي طم ػػق 

غ ط ػػػا لغػػػة المػػػوروث الشػػػعرا القػػػديـ الرؤيػػػة ق اصػػػبانػػػ ، بمعنػػػا(6)االبػػػداطي بػػػروح خاصػػػة"
اة صػػػالحة معبػػرة طػػف روح العصػػر الحػػػديث الذاتيػػة التػػي تسػػتمد مػػػف الماضػػي مػػا ي ػػوف أد

 المتطورت
، ولعؿ ذلػؾ يعػود الػا  (7)إىادتها مف لغة الموروث الشعرا )نازؾ الم،ئ ة(ولـ تبد 

 رقبتها بخ ؽ لغة تتسـ بالسهولة وتخضع لمقاييس ذاتيةت
، ىػػ، يظهػػر ىػػي ألفػػاظ وطبػػارات )البيػػاتي(امػػا اثػػر لغػػة المػػوروث الشػػعرا ىػػي شػػعر 

نمػػػػا  ي سػػػػد لهػػػػا قالبػػػػا  لغويػػػػا  مشػػػػحونا  بػػػػروح التػػػػراث، يخ قػػػػق مػػػػف خػػػػ،ؿ الصػػػػور معينػػػػة، وا 
والمضػػاميف وقدرتػػق ط ػػا إقامػػة "ط،قػػات  ديػػدة بػػيف االلفػػاظ والوصػػوؿ الػػا اسػػ وب يتميػػز 

 ت(3)ب م ة شعرية انفرد بها"
واناؾ نمط آخر مف االىادة واالقتباسات، واو استخداـ الفاظ الموروث الشػعبي ىػي 

، )السػػياب(د الػػرواد منػػق، ووىقػػوا الػػا ابعػػد الحػػدود ىػػي اسػػتعمالق، وبخاصػػة الشػػعرت وقػػد اىػػا
أسماؿ الت رار،  )السياب( الذا اصب  ال فظ الشعبي طريا  ط ا يديق، اذ "ينتزع منق الشاطر

                                           
 ت356ائغ: الشعر الحر ىي العراؽ، يوسؼ الص (1)

و  111و 153و 218و  382و 377و 371و  351و  313و  15/ 3ينظر: ديػواف بػدر شػا ر السػياب:  (1)
 ت639و 575

 ت563و  151و  261و  391/ 3ينظر: ـتف :  (5)

 ت61 يؼ قرأ السياب ألؼ لي ة ولي ة ، ط ي حداد:  (6)

 ت361 دراسة مقارنة: -ينظر: الموت ىي شعر السياب ونازؾ الم،ئ ة (7)

 ت383األدب بيف التراث والمعاصرة،  ،ؿ الخياط:  (3)
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طمػؽ وتػأثير  (1)وأللفاظػق العاميػة (2)ويحذؼ ما ت ؼ ىيأتي و أنق ولد  ديدا  طريا  مستسػاقا "
شػػيوطها ط ػػا ألسػػنة النػػاس، وباسػػتخدامق لهػػا انمػػا يعمػػؿ ط ػػا إثػػارة   بيػػراف ط ػػا الػػرقـ مػػف

وطػػف ترىعػػق وطػػف مشػػاطر  التػػي يحػػس انهػػا ال تتفاطػػؿ وال  ق ماليتهػػا بشػػ ؿ يعبػػر طػػف آالمػػ
ت وط ػا اػذا االسػاس اصػب  رائػد شػعراء (1)تعطي االيحاء الػ،ـز ىيمػا لػو اسػتعمؿ الفصػحا

 الشعر الحر ىي اذا الم اؿت
، وربمػا (5))السػياب(مف ال غة المح ية ل ف دوف مستو   الم،ئ ة( )نازؾوقد اىادت 

 يعود ذلؾ لرقبتها ىي طدـ الت اوز ط ا قواطد ال غة العربيةت
ىادة  مف ال غة المتداولػة  ثيػرة الف مفهومػق لحداثػة ال غػة قػائـ ط ػا ال غػة  )البياتي(وا 

د الشػعر الحػرت ومػف انػا المح ية، واذا ما سنوضحق طند حػديثنا ىػي المسػتو  ال غػوا لػروا
ىػادة منػق،  عػؿ ت ػربتهـ عنر  اف توظيػؼ شػعراء الشػعر الحػر ل مػوروث ال غػوا ب نواطػق وا

مػػدارؾ خيػػالهـ وآىػػاقهـ، ممػػا اططػػوا ال فظػػة ابعػػادا  متنوطػػة ا ثػػر رقيػػا   الشػػعرية قنيػػة، ووسػػع
 سب ل عصرتو مالية، ابعادا  ت عؿ الشعر ىنا  منس ما  مع طصراـ، قاب،  ل تنويع المنا

 
 

 ب. الموسيقى:
اىػػاد الػػرواد مػػف موسػػيقا الشػػعر القػػديـ، ومػػا يفسػػر ذلػػؾ ط،قػػتهـ بهػػا، اذ لػػـ ينقطػػع  

ااتمػػػامهـ بهػػػا حتػػػا بعػػػد ثػػػورتهـ، ألنهػػػـ  ع ػػػوا ثػػػورتهـ قائمػػػة ط ػػػا التنويػػػع ألسػػػ وب األداء 
 ت(3)الشعرا بحيث يت،ءـ مع التعبير طف المضموف ال ديد

قا الشػػػعر القػػػديـ، وبقيػػػت ذات اط،لػػػة بينػػػق ىػػػي شػػػعر  أىػػػاد مػػػف موسػػػي )السياب(ػىػػػ 
تفرض نفسها ط يق، مما  ع ت معظـ قصائد  ال يبتعد  ثيرا  طػف روح موسػيقا الشػطريف ت 
وما محاولتق ل عؿ البحور الشعرية   ها صالحة لنظـ شعر التفعي ة، بمػا ىيهػا البحػور قيػر 

                                           
 ت331بدر شا ر السياب والحر ة الشعرية ال ديدة ىي العراؽ، محمود العبطة المحامي:  (2)

 538و 531و 172و 118و 129و 123و 287و 311و 339/ 3ينظػػػػػػر: ديػػػػػػواف بػػػػػػدر شػػػػػػا ر السػػػػػػياب:  (1)
 ت719و

 ت9يس  اظـ ال نابي: ينظر: مواقؼ ىي شعر السياب، ق (1)

 ت382/ 2و ـتف:  216/ 3ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة :  (5)
 ت11ينظر: آراء ىي الشعر والقصة:  (3)
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، إال احسػػاسم منػػق بحا ػػة (1)حػػدة، ومػػزج ا ثػػر مػػف وزف شػػعرا ىػػي القصػػيدة الوا(2)الصػػاىية
ألف اقتصػػػار الشػػػعر الحػػػر ط ػػػا البحػػػور الصػػػاىية  ،الشػػػعر الحػػػر الػػػا الموسػػػيقا الموروثػػػة

يضيؽ مف الدائرة الموسيقية ل شعر العربي، ىػي حػيف الغايػة االسػاس مػف الشػعر الحػر اػي 
ػ(1)تنويع وتطوير الموسيقا الموروثة وليست تضيقا  دىػاؽ الموسػيقا الشػعرية ا يرشػدنا ت وممن

مف الموسيقا الموروثػة ولعػق المب ػر بالقاىيػة، الػذا طػدن مػف خصائصػق  )السياب(إلا اىادة 
واػذا مػا يفسػر اخ،صػقم ل بنػاء  (5)التراثية، ويقوؿ بذلؾ : "أنػا مػف أطػداء التف ػت مػف القاىيػة"

 الموسيقي الموروثت
الشػػعر الحػػر ب ىادتهػػا مػػف الموسػػيقا الموروثػػة اذ تػػر  أف أسػػ وب  (نػػازؾ)وتصػػرح  

لػػػيس خرو ػػػا  ط ػػػا أوزاف الخ يػػػؿ، بػػػؿ اػػػو تعػػػديؿ وتنويػػػع وىػػػؽ التطػػػور الحاصػػػؿ ىػػػي بنيػػػة 
 ت(3)الم تمعات والمدنية وتطور االساليب وىنوف التعبير

 
 

 ج. المضمون
اف اسػػ وب الػػرواد ىػػي التعامػػؿ مػػع المضػػموف المػػوروث، يػػوازا مػػوقفهـ مػػف الشػػ ؿ،  

ىػي قصػائداـ األولػا التػي  ئـ يػأت ط ػا نحػو مفػا ويماث ق  دة وخطورة ، وتعػام هـ اػذا لػ
تهـ ااتبعػػػػػت الشػػػػػ ؿ ال ديػػػػػد، بػػػػػؿ تػػػػػدرج بتطػػػػػور  مػػػػػع مسػػػػػتوياتهـ اعبداطيػػػػػة، ونضػػػػػ  مهػػػػػار 

ت وموقفهـ مف المضموف الموروث  اء مت،حما  مع أ زاء القصيدة ىي األس وب (2)التعبيرية
 شام ةت وال غة والموسيقا والصورة، لتصؿ بعد ذلؾ الا خ ؽ حالة تراثية

ومف المضاميف التراثية التػي أىػاد منهػا الػرواد، المضػموف االسػطورا، الػذا سػعفهـ  
، (1)ىػػػي الػػػربط بػػػيف الماضػػػي والحاضػػػر، والتوحيػػػد بػػػيف الت ربػػػة الذاتيػػػة والت ربػػػة ال ماطيػػػة

                                           
 ت661و  615و 386/ 3ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (2)

 ت717و  656و  111و  191/ 3ينظر: ـتف :  (1)
 ت62ينظر: التفسير النفسي ل دب، طز الديف اسماطيؿ:  (1)

 ت318رسائؿ السياب:  (5)

 ت35/ 2ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة :  (3)

 ت72ينظر: اثر التراث ىي الشعر العراقي الحديث:  (2)

 ت365ينظر: ات ااات الشعر العربي المعاصر، احساف طباس:  (1)
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ىضػػػ،  طمػػػا ىيهػػػػا مػػػف طاقػػػة رمزيػػػػة، تسػػػاطداـ ط ػػػػا التعبيػػػر بشػػػ ؿ بعيػػػػد طػػػف السػػػػطحية 
 ت(1)والمباشرة

ىػػػي  (5)مػػػف أوائػػػؿ الشػػػعراء الػػػذيف أىػػػادوا مػػػف المػػػوروث االسػػػطورا سػػػياب()الولعػػػؿ 
مضػػػمونهـ الحػػػديث، ودطػػػا شػػػعراء الحداثػػػة إلػػػا اعىػػػادة مػػػف رموزاػػػا، اذ قػػػاؿ: "أمػػػا الرمػػػوز 
الباب ية، ىأستعمالي لها لـ ي ف اال لما ىيها مف قنا ومدلوؿ، واي بعد قريبػة منػا، ال ألنهػا 

، وال  ألف الباب يف  انوا ابنػاء طمومػة أ ػدادنا العػرب، ال لهػذا   ػق نشأت ىي ب د نس نق اليـو
، ومػف االسػاطير التػي أىػاد منهػا (6)"وحسب ، بؿ ألف العرب انفسهـ تنبهوا الا اػذ  الرمػوز

مسػػػػتفيديف مػػػػف دالالتهػػػػا الرمزيػػػػة التػػػػي تصػػػػوراا أسػػػػطورة تمػػػػوز  (3)الػػػػرواد اسػػػػطورة )تمػػػػوز(
ت وقيراػا مػف (2)مػف اسػتخدامها )السػياب(أ ثػر وانبعاثق مػف  ديػدت واسػطورة )طشػتار( التػي 

األسػاطير القديمػة التػي اىػاد منهػا الػرواد، وسػػنتحدث طػف إىػادتهـ مػف االسػطورة ىػي رقبػػتهـ 
 ىي تنويع مستوااـ الدالليت

ومػػف المضػػاميف التراثيػػػة التػػي أىػػػاد منهػػا رواد الشػػػعر الحػػر، ذلػػػؾ المضػػموف الػػػذا 
لػػذا يمثػػؿ اوؿ مظهػػر مػػف مظػػاار اػػذا التػػأثر، اذ يمتػػزج باى ػػار دينيػػة مسػػتمدة مػػف القػػرآف ا

يتض  أثر  ىي قصائداـ مػف خػ،ؿ األى ػار الدينيػة التػي تػرد منػق، أو ىػي الصػورة القرآنيػةت 
القرآني مظهرا  آخر مف مظاار التأثر بالنص القرآنػي ، ومنهػا اعشػارة الػا  ويمثؿ القصص
 مػػػع بػػػيف الػػػديف االسػػػ،مي ، التػػػي وردت طنػػػد الػػػرواد بشػػػ ؿ مفصػػػؿ، وت(1)السػػػيد المسػػػي 

 ت(5)والمضاميف الدينية األمخر
                                           

 ت381مرح ة وتطور:  -ينظر: الشعر العراقي الحديث  (1)

، وتوظيػؼ 78، واثر التراث ىي الشعر العراقي الحػديث: 391-389عر : ينظر: بدر شا ر السياب حياتق وش (5)
 ت18التراث الشعبي العربي ىي شعر السياب : 

 ت81-82رسائؿ السياب:  (6)

، وديػػواف طبػػد الواػػاب 118/ 2، وديػػواف نػػازؾ الم،ئ ػػة: 153و  133/ 3ينظػػر: ديػػواف بػػدر شػػا ر السػػياب:  (3)
 ت153/ 2البياتي: 

 ت621و  185و  117و  181/ 3بدر شا ر السياب: ينظر: ديواف  (2)

 ت315ينظر: االسطورة ىي الشعر العربي الحديث:  (1)

 ت315ينظر: ـتف :  (5)
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وظهػػر ااتمػػاـ الػػرواد بمضػػموف مػػوروث ي سػػد سػػ وؾ االنسػػاف ىػػي بيئتػػق المح يػػة، 
ويمعػرؼ بالمضػموف الشػعبي، وقػد أىػاد  (6)ويطرح تصوراتق طف العالـ والحياة ببساطة وب رأة

نا معرىػة بػالف   ور قتتتل واػو مف اذا المضموف النق  اف "واحدا  مػف ا ثػر شػعرائ )السياب(
ال يقحـ اذ  المعرىة بالف   ور اقحاما  ىي شعر تتت إنق يستخدـ الف   ور  عنصػر أسػاس مػف 

وأىػػػاد  (7)ممػػػا يعطػػػي لهػػػذ  القصػػػائد طعمػػػا  خاصػػػا ، ورائحػػػة شػػػعبية"  طناصػػػر بنػػػاء قصػػػائد
او تهػػػا مػػػف اػػػذا المضػػػموف مسػػػتغ،  مػػػا ىيػػػق مػػػف أبعػػػاد ودالالت قديمػػػة بعػػػد مز  )السػػػياب(

بػػػواقعهـ، لي ػػػوف المضػػػموف الشػػػعبي بوقائعػػػق قػػػد حمػػػؿ تو هػػػا  نفسػػػيا  لػػػق داللتػػػق ىػػػي نفػػػس 
أوؿ مظهػػر مػػف مظػػاار التػػأثر بهػػذا المضػػموف، ولػػـ ت وتعػػد الشخصػػية الشػػعبية (3)الشػػاطر

، انمػػا (2)يقتصػػر الػػرواد ط ػػا ذ ػػر الشخصػػية الشػػعبية سػػواء  انػػت حقيقػػة تأريخيػػة أو دينيػػة
الشخصػػية، حتػػا يبػػدو اف اػػذ  الشخصػػية لػػـ  خياليػػة تتحػػرؾ ىيهػػا اػػذ  خ قػػوا أى ػػار وأحػػداثا  

ت وااػتـ الػرواد بالصػور (1)يبػؽ مػف حقيقتهػا ىػي صػورتها الشػعبية إال االسػـ والم،مػ  العامػة
وِل ع هػا  (1)اال تماطية الشعبية، والمعتقدات السائدة ىػي البيئػات الشػعبية، عقنػاء قصػائداـ

 ا نحو أصيؿتمنشدنة الا واقعها المح ي ط 
إف اىػػادة الػػرواد مػػف المػػوروث ب ػػؿ انواطػػق  انػػت طنػػد قصػػد رقبػػة  مػػنهـ ىػػي إحػػداث 
التنويػػػع والتغييػػػر مػػػف خػػػ،ؿ البحػػػث الػػػدائـ طػػػف أشػػػياء  ديػػػدة تبعػػػداـ طػػػف النمطيػػػة ورتابػػػة 

 القوؿ، وطف ت رار ما اضط ع بق س فهـ مف الشعراءت
 

 . الوحدة العضوية:3

                                           
 ت38قضايا  وتأريخق، يورا سو ولوؼ:  -ينظر: الف   ور (6)

 ت213ادباء معاصروف، ر اء النقاش:  (7)

 ت371مقارنة: دراسة  –ينظر: الموت ىي شعر السياب ونازؾ الم،ئ ة  (3)

 ت5ينظر: االنساف والزمف، نبي ة ابراايـ :  (2)

 ت38ينظر: طنترة بيف الواقع واالسطورة، طفيؼ طبد الرحمف:  (1)

، وديػواف طبػػد 111و  111و 275/ 3، وديػواف نػازؾ الم،ئ ػػة: 138/ 3ينظػر: ديػواف بػػدر شػا ر السػػياب :  (1)
 ت222/ 2و ـتف :  693/ 3الوااب البياتي : 
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مػػف دطػػاة الوحػػدة العضػػوية ىػػي القصػػيدة، ويػػر   ة()نػػازؾ الم،ئ ػػو )السػػياب( ػػاف  
أف مف أبرز خصائص القصيدة الحديثة أنها  ؿ مت امؿ وليست م ػرد أبيػات أو  )السياب(

مقػػػاطع مت ػػػاورة بالصػػػدىة واػػػي  ال ػػػائف الحػػػي تحػػػس بػػػق  يػػػؼ يولػػػد و يػػػؼ ينمػػػو و يػػػؼ 
يػػت الػػا آخػػر ويػػر  ايضػػا  "اف البيػػت لػيس وحػػدة ل قصػػيدة، ىػػالمعنا يتس سػؿ مػػف ب (5)يمػوت

ممػػا أ ازتػػق  واػػو مػػا يسػػما بالتضػػميف طنػػد العػػرب قػػديما ، واػػو (6)سػػال ا  طػػددا  مػػف االبيػػات"
قصػػيدة ل بيػػاتي واػػي )سػػوؽ القريػػة(  )السػػياب(ت وقػػد انتقػػد (7)الحر ػػة الرومنطقيػػة ىػػي الغػػرب

 :(8)التي قاؿ ىيها
 الشمسم ، والحمرم الهزي ةم، والذباب،  
 وحذاءم  ندان قديـ 

 األيدا، وى،حم يحدؽم ىي الفراغ،:يتداوؿم 
 "ىي مط ِع العاـِ ال ديد، 

 يداا تكمت ئاف حتما  بالنقود، 
 أشترا اذا الحذاء،"سو 

:  وصياحم ديٍؾ ىرن مف قفص، وقديس صغير،
 :ما حؾ   دؾ مثؿ ظفرؾ"

 و "الطريؽ الا ال حيـ
 مف  نة الفردوس "أقرب" والذباب، 

 الف     
ية الوحدة العضوية "ىأية وحدة ىي القصػيدة ، وحػدة مشددا  ط ا اام )السياب(يقوؿ 

نضحي مف أ  ها بالوزف التق يدا والقاىية التق يدية و زالة األس وبت لػوال اػذ  الػواوات التػي 
ال ت اد تقو  ط ا شد اذ  الحزمة الع يبة مف الصور الفوتوقراىية، لوالاا النفرط  ؿ بيػت 

                                           
 ، وينظر مصدر  اناؾت376-375نظر: النقد األدبي الحديث ىي العراؽ، احمد مط وب : ي (5)
 ت8اساطير:  (6)

 ت8: ـتفينظر:  (7)

 ت19-18ينظر: اباريؽ مهشمة، طبد الوااب البياتي:  (8)
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مق ديػػق ت ع نػػا  وشػػعر )البيػػاتي(ا ىػػي شػػعر وتػػدحرج يبحػػث لػػق طػػف م ػػافت انهػػا ظػػاارة نرااػػ
 ت(3)نتحسر ط ا القصيدة العربية بمفهومها التق يدا"

اف وحػػػدة القصػػػػيدة ضػػػرورة ىػػػػي القصػػػيدة، وي ػػػػب اف ي ػػػوف لوحػػػػدة  (نػػػػازؾ)وتػػػر  
ولمهػا داخػؿ حاشػية متميػزة ت  (2)القصيدة اي ؿ، وظيفتق اي منعها مػف االنتشػار واالنفػ،ت

، (1)واىر اربػع صػفات واػي: التماسػؾ والصػ،بة وال فػاءة والتعػادؿوانق البد ل ؿ اي ؿ مف تػ
أاميػة اف  (نػازؾ)ت وتػر  (1)وال غة اي العنصر االساس الذا يعمؿ ط ا  فاءة اذا الهي ؿ

ت ػػػوف وحػػػدة القصػػػيدة تناقمػػػا  بػػػيف المضػػػموف والشػػػ ؿ، بػػػيف ال غػػػة والموسػػػيقا، بػػػيف الف ػػػرة 
يدة ط ػػػا الواقػػػعت والوحػػػدة ىػػػي النهايػػػة اػػػي والصػػػورة، ومػػػا يع سػػػق الواقػػػع أو تع سػػػق القصػػػ

 ت(3)التناسؽ والتناقـ بيف الصور التي تتألؼ منها القصيدة
إف قصيدة التفعي ة تنمو ا زاؤاا نموا  طضويا  ط ا وىؽ طريقة خاصة، ىهي مغػايرة 
ىي بنائها الفني ل،مث ة الشعرية القديمة، إذ "طرؼ الشاطر االىػادة ال ػادة مػف معطيػات ىػف 

رح والقصػػة عقنػػاء الشػػعر ىات ػػق الػػا توظيػػؼ طنصػػر الحػػوار والحػػوار الػػداخ ي وتعػػدد المسػػ
االصػػػوات وتقػػػديـ الصػػػورة العامػػػة ل، ػػػواء والمشػػػااد التػػػي يػػػدور ىيهػػػا الموضػػػوع الشػػػعرا، 

بتصػػوير م،مػػ  االشػػخاص وتقػػديمهـ ضػػمف حػػدث أو موقػػؼ،  مػػا وظفػػوا الرمػػز  واالاتمػػاـ
ت اف دخػػػوؿ اػػػذ  الوسػػػائؿ البنائيػػػة ال ديػػػدة الػػػا  (2)ريف"والتفتػػػوا الػػػا االسػػػاطير وابطػػػاؿ التػػػا

قصػػيدة الشػػعر الحػػر  ع ػػت ل نقػػد الحػػديث مهمػػات  ديػػدة ىػػي تفهػػـ ط،قػػات اػػذ  العناصػػر 
ت ولعػػػػؿ ااتمػػػػاـ رواد الشػػػػعر الحػػػػر بالوحػػػػدة العضػػػػوية ط ػػػػا (1)ال ديػػػػدة بالبنػػػػاء ال  ػػػػي لهػػػػا
ا مػف المصػدر االسػاس واػو بواي، دليؿ ط ا ثقاىتهـ التػي ا تسػالصعيديف النظرا والتطبيق

 النقد الغربي، و ذلؾ مف المر ع العربيت
                                           

 ت13مصي: الصنعة والتصنيع ىي الشعر العربي الحديث، نه ة ح (3)

 ت211ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (2)

 ت216-211ينظر: ـتف :  (1)

 ت215ينظر: ـتف:  (1)

 ت212-213: قضايا الشعر المعاصرينظر:  (3)

 ت21دير الم،ؾ:  (2)

 ت89: ىي النقد العربي القديـ والمعاصرينظر: بناء القصيدة الفني  (1)
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 مستويات مفهوم حداثة الشعر عند شعراء الشعر الحر

 مفهوم الحداثة في المستوى اللغوي.1

)نػػػازؾ ، و)السػػػياب(اف حر ػػة الحداثػػػة الشػػػعرية التػػػي ابتػػػدأت مػػػع المث ػػػث الشػػػعرا،  
 غتهػا الخاصػة، التػي ت شػؼ طػف أبعاداػا مػف خػ،ؿ الرمػز ، تميػزت ب)البيػاتي(، والم،ئ ة(

دخالهػػػػا نسػػػػي   واالسػػػػطورة والحػػػػوار والموسػػػػيقا الداخ يػػػػة، واسػػػػتدطاء مفػػػػردات مػػػػف الواقػػػػع وا 
الشعر، ومحاولة إسباغ روح العصر ط ا الرمز الػذاتي أو اعنسػاني، مػف ا ػؿ  شػؼ واقػع 

رمػػوزاـ اػػي دلػػي هـ ط ػػا التفػػرد ، ى(3)معانػػاة االنسػػاف العربػػي ىػػي العصػػر الػػذا ينتمػػي اليػػق
 والخصوصية ىي ضمف حر ة الحداثةت

و انت مسألة ال غػة الشػعرية مػف المسػائؿ التػي شػغ ت رواد الشػعر الحػر ط ػا نحػو  
 بيػػر، وذلػػؾ بسػػبب محػػاوالت الت ديػػد التػػي دىعهػػـ تأصػػي ها وتحديػػد سػػماتها الػػا االاتمػػاـ 

ت (2)يمػػة، قصػػيدة ثانيػػة اػػي ال غػػة"باألسػػس الفنيػػة ل قصػػيدة ألف "ىػػي  ػػؿ قصػػيدة طربيػػة طظ
واناؾ مف ير  اف حداثة رواد الشعر الحر متر زة ىي لغتهـ الشعرية النها اي التي حققت 

ت وتمث ػػػػت حػػػػداثتهـ ال غويػػػػة بتمػػػػرداـ ط ػػػػا (1)النق ػػػػة الحداثويػػػػة ىػػػػي تػػػػاريف الشػػػػعر العربػػػػي
                                           

 ت222ت،ـز التراث والمعاصرة:  -ينظر: ال غة الشعرية ىي الخطاب النقدا العربي( 3) 
 ت32-33اف الشعر العربي، ادونيس: ديو  (2)
 ت231ينظر: ال غة الشعرية ىي الخطاب النقدا العربيتتت:  (1)
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ريػة ليسػػت ىػػي ات ال غػػة، مػف خػػ،ؿ تحطػيـ الع،قػػات المنطقيػػة، وابتػداع أنسػػاؽ تعبيضػعموا
طػوؽ ال غػػة ذاتهػػا، ىقػد امتػػد تمػػرداـ الػا الع،قػػات النحويػػة والب،قيػة والتر يبيػػة ىػػي ال م ػػة 

 ت(1)الشعرية
ن مػػ  ىػػي الشػػعر الحػػر تيػػاريف لفهػـػ ال غػػة الشػػعرية، التيػػار األوؿ ىهػـػ لغػػة الشػػعر واػػو  

ت والتيػػار الثػػاني (5)مػػرتبط ب غػػة المػػوروث الشػػعرا العربػػي، ويمثػػؿ )السػػياب( و)نػػازؾ( اػػذا الفهػـػ
يقػػػػـو ط ػػػػا "اسػػػػتخداـ الشػػػػاطر ال ديػػػػد ل ثيػػػػر مػػػػف األ ػػػػواء والتعػػػػابير والمصػػػػط حات الشػػػػعبية، 

  ،(6)والتبسػػػػػػػػػيط ىػػػػػػػػػي اسػػػػػػػػػتخداـ األسػػػػػػػػػاليب ال غويػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػا حػػػػػػػػػد النسػػػػػػػػػي  العػػػػػػػػػادا البسػػػػػػػػػيط"
 

 ت(3)اذا الفهـ )البياتي(ويمثؿ 
دموا مفػػػردات لقػػػد حػػػاىظ رواد الشػػػعر الحػػػر ط ػػػا لغػػػة الشػػػعر، واف  ػػػانوا قػػػد اسػػػتخ 
ا  مػػف ال غػػة المتداولػػة ، ىػػ ف ذلػػؾ لػػـ ي ػػف سػػ و ا  يمػػن  ال غػػة العاميػػة اطتبػػارا  خاصػػا  غوصػػي

منػػذ بداياتػػق  ػػاف ي شػػؼ طػػف ىحولػػة القػػديـ ىػػي لغتػػق  ػ)السياب(ت ىػػ(2)يتن ػػر ل غػػة الفصػػيحة
اء ت واف تش ي ق ل غة الشعر  (1)بحيث ال يتطرؽ الشؾ الا النبوغ الفذ الذا  اف وراء شعر 

، وخ ػػؽ  نتي ػػة وطيػػق ال ديػػد ل غػػة الشػػعر، ىمعمػػار  ال غػػوا الػػذا اىػػاد مػػف الرمػػز واألسػػطور 
ت ويػر  (1)ىػي حر ػة الحداثػة الشػعرية )السػياب(الروح لهذ  االسطورة، اػو أاػـ ان ػاز حققػق 

النق استطاع اف يغير ىػي اندسػة ال غػة  (5)"ط يعة ال دة ىي شعرنا" )السياب(اف  (أدونيس)
تحولها الا السهولة بدال  مف الفخامة، ألف مف األسس التي اطتمدت اليها حر ة الشعرية، و 

الحداثػػػة ىػػػي الشػػػعر العربػػػي الحػػػديث اػػػي  عػػػؿ الشػػػعر شػػػعبيا ، وذلػػػؾ بر وطػػػق الػػػا ذات 

                                           
 ت357-356ينظر: طف ال غة واالدب والنقد:  (1)
 ت111-121ينظر: الشعر الحر ىي العراؽ:  (5)

 ت23الشعر العربي الحديث، محمود اميف العالـ:  (6)

 ت11ينظر: اباريؽ مهشمة،  اظـ  واد:  (3)

 ت218ينظر: اثر التراث ىي الشعر العراقي الحديث:  (2)

 ت611ينظر: االت ااات والحر ات ىي الشعر العربي الحديث:  (1)

 ت239ينظر: ال غة الشعرية ىي الخطاب النقدا العربيتتت:  (1)

 ت95زمف الشعر، ادونيس:  (5)
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ط ا الرقـ مف ارتباطق ب غة الموروث، اليتحرج مػف أف يأخػذ مفرداتػق  )السياب(ت ؼ(6)الفرد
 ت(7)مف ال غة العامية

تحقيػػؽ االقتػػراب مػػف لغػػة ، س التػػي قامػػت ط يهػػا حر ػػة الشػػعر الحػػر، اذا  مػػف االسػػ 
ت ولقػد  ػاءت اػذ  الػدطوة باسػـ الواقعيػة ال غويػة مػف (8)ال ،ـ المح ي، و عؿ الشػعر شػعبيا  

أبػػرز شػػاطر  )السػػياب(ت و(9)إ ػػؿ اقنػػاء مفػػردات العربيػػة حسػػبما تم ػػي ذلػػؾ نفسػػية العصػػر
 غػوا الػدقيؽ اف يمػد اػذ  المفػردات بمعػاف  ديػدة حديث استطاع بحسق المراؼ، وسػمعق ال

تنحػدر مػف أصػؿ لغػوا ىصػي ،  )السػياب(لـ ت ف لهات وربما ت وف األلفاظ التػي اسػتخدمها 
 ت(3)ول ف تطور الحياة وتعاقب اال ياؿ،  ع ها  زءا  مف ال غة الدار ة

 اف الػػػػدطوة الػػػػا اسػػػػتخداـ ال غػػػػة المتداولػػػػة ىػػػػي م ػػػػاؿ الشػػػػعر  انػػػػت مو ػػػػودة قبػػػػؿ 
وطند  ثير مف الشػعراء ، ل نهػا لػـ ت ػف ط،مػة دالػة ط ػا حر ػة تحديثيػة  بيػرة ،  )السياب(

ت وقد اشػار ) مػاؿ خيربػؾ( الػا بػروز اػذا التيػار ىػي لغػة الشػعر (2))السياب( التي قاـ بها 
، نفػر 3965الحر اذ قػاؿ: "إذا تر نػا تيػار )الفوضػا التر يبيػة( الػذا ظػؿ يمث ػق حتػا طػاـ 

عراء ظ ػػوا يطرحػػوف مشػػ  ة تفهػػـ القصػػيدة ووضػػوحها ط ػػا مسػػتو  الع،ئػػؽ معػػدود مػػف الشػػ
النحوية والمنطقية، وط ا المستو  )العضوا ل   مات( ) مػا يػدطو  جتمونػاف(، أو )اندسػة 
ال غػػة( ) مػػا تفضػػؿ اف تػػدطو  خالػػدة سػػعيد(، ىػػاف  ميػػع الع،ئػػـ التػػي حرصػػنا ط ػػا  شػػفها 

حػو التبسػيط، بػؿ ونحػو )تعمػيـ( الخطػاب الشػعرا حتا االف تشير الا اذ  النزطة العامػة ن
احيانػػا  أا تقريبػػق مػػف العامػػة، وذلػػؾ ىػػي نطػػاؽ  ػػؿ مػػف القػػاموس الشػػعرا والبنػػاء االسػػ وبي 
ل ف اال يش ؿ اذا الم م  الهػاـ مػف م،مػ  الت ديػد ال غػوا لحر ػة الحداثػة طنصػر تنػاقض 

بهمػػػػػا: )التعقيػػػػػد(  سػػػػػاىر مػػػػػع اثنػػػػػيف مػػػػػف ااػػػػػـ مميػػػػػزات التعبيػػػػػر الشػػػػػعرا ل ط يعػػػػػة نعنػػػػػي
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 ت219بيف  ي يف: ينظر: لغة الشعر  (7)
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ت واػػذا مػػا لػػوحظ ط ػػا شػػعر الخمسػػينيات الحػػر، اذ اقتػػرب ب غتػػق مػػف حػػرارة (1)و)الغمػػوض("
اليومي وحسيتق، وابتعد طف الفخامة والزخرؼت واذا االمر بالحقيقػة دطػوة اوروبيػة األصػؿ، 
دطػػا اليهػػا )وردزورث( وبسػػببها نشػػأ الخػػ،ؼ بينػػق وبػػيف ) ػػولردج( طنػػدما نشػػر األوؿ منهمػػا 

، ودطا الا 3798آراء ىي مقدمتق الشعرية لم موطتق )االقاصيص الشعرية الو دانية( طاـ 
ت وقػػد آمػػف (1)اف ت ػػوف ال غػػة المػػأخوذة مػػف أىػػوا  النػػاس ىػػي الحيػػاة الحقيقيػػة اػػي لغػػة الشػػعر

 بهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ  الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدطوة، وطبقهػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا ىػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي مقطػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػع مػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػف قصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػيدتق (اليػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػوت)
شػػاطتها طنػػد الشػػعراء العػػرب الػػذيف ت و ػػاف الليػػوت األثػػر ال بيػػر ىػػي ا(3)راب(خػػ)االرض ال

 ػػػانوا يبحثػػػوف طػػػف "مػػػادة تعبيريػػػة متصػػػ ة بالحيػػػاة واألحيػػػاء قتتتل مػػػادة أقػػػؿ ىخامػػػة وا ثػػػر 
الػػذا يقػػر اف  )السػػياب(، وأثػػرت اػػذ  الػػدطوة ىػػي شػػعراء الشػػعر الحػػر، وبخاصػػة (2)دنيويػػة"

االمػػػػػؿ  الشػػػػػعر ب غتػػػػػق قػػػػػائـ ط ػػػػػا "المعػػػػػاني وتػػػػػداطيها، ومػػػػػزج الػػػػػوطي بػػػػػال،وطي، وت ػػػػػويف
مػػف "اف  (إليػػوت)لحداثػػة ال غػػة الشػػعرية يػػذاب الػػا مػػا قالػػق  )السػػياب(ت اف ىهػػـ (1)بالػػذ ر "

الشػػعر بتػػػأثير  ىػػػي طبػػػارة الشػػعب وطواطفػػػق يػػػؤدا وظيفػػػة ا تماطيػػة، ومػػػف شػػػأنق أف يحفػػػظ 
وبػػػذلؾ ت ػػػوف حداثػػػة لغػػػة  (1)وي ػػػدد  مػػػاؿ ال غػػػة ويبػػػرز خصائصػػػها التػػػي التقبػػػؿ التر مػػػة"

لػيس ا ػر ل صػورة القديمػة، بػؿ تصػب  مصػدرا  ل خ ػؽ الػداللي داخػؿ  ب()السػياالشعر طنػد 
النسػػي  الشػػعرا، وتنبثػػؽ ظ،لهػػا وخطوطهػػا والوانهػػا مػػف اطمػػاؽ االنسػػاف واطمػػاؽ التػػاريف، 
وتظهػػػر رقبتػػػق ىػػػي احػػػداث حداثػػػة التنويػػػع ىػػػي لغػػػة الشػػػعر مػػػف خػػػ،ؿ اطتمػػػاد  ط ػػػا ال غػػػة 

 الفصيحة، والمتداولة ولغة الموروثت
لحداثػة لغػة الشػعر متػأت مػف  انػب ال ػودة والمتانػة، ولعػؿ تربيتهػا  )نػازؾ(ومفهػـو  

ال غويػػػة والذوقيػػػة، واحاطتهػػػا بقواطػػػد ال غػػػة وأصػػػوؿ التعبيػػػر، م نتهػػػا مػػػف اف تصػػػب  مال ػػػة 
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 ت271عر،  ولردج: ينظر: النظرية الرومانتي ية ىي الش (1)

 ت67ينظر: الدراما ىي القرف العشريف ، بامبر  اس ويف:  (3)

 ت363حر ة الحداثة ىي الشعر العربي المعاصر:  (2)

 ت7اساطير :  (1)
 ت66 :المضموف وحد  اليصنع الشعر (1)
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ت وتظهر تربيتها ال غوية الرىيعة ايضا  مف خ،ؿ (5) ناصية التعبير االصيؿ، بما يشبق الفطر 
يث، ىعندما راىقت حر ة الحداثة الشعرية العربية دطوات تستهيف آرائها طف لغة الشعر الحد

بال غػػة وأصػػولها وقواطػػداا، رىضػػت ت ػػؾ الػػدطوات ، ط ػػا الػػرقـ مػػف دطوتهػػا الػػا الت ديػػد 
ال غػػوات ىقالػػػت: "إننػػػا ال نػػػدطو الػػا التمسػػػؾ بقواطػػػد ال غػػػة لػػذاتهات ولسػػػنا نحػػػب اف ننصػػػب 

هبهػا حيػاة  ديػػدة، أو يػدطو الػا االسػػتغناء مشػانؽ أدبيػة ل ػؿ مػػف يسػتعمؿ لفظػة اسػػتعماال  ي
طف طف بعض ش  يات النحو البالية التي لـ نعػد نسػتعم هات ال بػؿ اننػا نػؤمف أطمػؽ ايمػاف 
بالت ديػػػػد المبػػػػدع ونعتقػػػػد اف اػػػػذا الت ديػػػػد اليػػػػتـ اال ط ػػػػا ايػػػػدا الشػػػػعراء والنقػػػػاد المثقفػػػػيف 

منػػوط بالشػػاطر ألف "شػػاطرا   ت ىالشػػاطرة تػػر  أف أمػػر الت ديػػد ىػػي لغػػة الشػػعر(3)المواػػوبيف"
واحدا  قد يصنع ل غة ما ال يصنعق ألؼ نحوا ولغوا م تمعيف، ذلػؾ اف الشػاطر ب حساسػق 
المراػػؼ وسػػمعق ال غػػوا الػػدقيؽ، يمػػد ل لفػػاظ معػػاني  ديػػدة لػػـ ت ػػف لهػػات وقػػد يخػػرؽ قاطػػدة 

نمػػا يشػداا الػػا االمػاـ" اػػذا  )نػػازؾ(، ورأا (2)مػدىوطا  بحسػػق الفنػي، ىػػ، يسػيء الػػا ال غػة، وا 
متأثر برأا )اليوت( الذا  عؿ االحساس بال  مات ينبع مف خ،ؿ الخياؿ السمعي اذ قاؿ: 

همػػػا يسػػػتعمؿ ال اتػػػب مػػػف   مػػػات ى نػػػق يفيػػػد أ ثػػػر مػػػا يم نػػػق مػػػف تػػػاريف ال  مػػػات ومػػػف م"ى
االسػػػتعماالت التػػػي  ػػػرت ىيهػػػات ىهػػػذ  المعرىػػػة ستسػػػهؿ ط يػػػق اططػػػاء ال  مػػػة حيػػػاة  ديػػػدة 

ت ىالشػػػػاطر واالديػػػػب امػػػػا مػػػػف يقومػػػػاف بػػػػدور التطػػػػوير (1)ط حا   ديػػػػدا "واططػػػػاء ال غػػػػة مصػػػػ
ت ولػيس ل شػاطر واالديػب الحػؽ (1)واعحياء، الف ال غة اذا لـ تتغيػر مػع تطػور الحيػاة تمػوت

اف يصػػوقا ال  مػػات ط ػػا قيػػر القيػػاس الػػوارد، واف يبتػػدطا انماطػػا  مػػف التعػػابير الر ي يػػة، 
سػػػتغؿ قػػػوة االيحػػػاء ىػػػي ال غػػػة والقػػػو  ال امنػػػة ىػػػي والتػػػي تخػػػدش السػػػمع، ول ػػػف ط يػػػق اف ي

اػػو ت ديػػد طاقاتهػػا االيحائيػػة، واشػػارت الػػا الطاقػػة  )نػػازؾ(ت ىت ديػػد االلفػػاظ طنػػد (5)االلفػػاظ
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االيحائية ىي  تابها )الصومعة والشرىة الحمراء( طندما تحػدثت طػف اسػ وب الشػاطر )ط ػي 
ال فظػة المعبػرة التػي تنقػؿ معنػا محمود طق المهندس( ورأتق  يؼ  اف يحسف االختيار ىػي 

بيت  امؿ مف أىؽ الا آخر اوسع بفضؿ الطاقة االيحائية التي يسبغها ط ا االلفاظت ل نػق 
 ػػاف يسػػػقط احيانػػػا  ىػػي الفػػػاظ قاموسػػػية ىيهػػا  زالػػػة وبعػػػد طػػف روح العصػػػرت والمحػػػذور ىػػػي 

  االلفػػاظ اسػػتعماؿ االلفػػاظ القاموسػػية الي مػػف ىػػي  ونهػػا التسػػتعمؿ ىػػي طصػػرنا، وانمػػا اػػذ
ما يضيفق ط يها االستعماؿ مػف خػ،ؿ  تبقا مقصوصة ال ناح بالمعنا الشعرا، النها تفقد

 ت(6)واقتراف قمعاف  انبية وىرطي
ال غويػػة ت  ػػت ىػػي ال فظػػة، ىنرااػػا تػػدطو الشػػاطر الحػػديث الػػا أف  )نػػازؾ(إف حداثػػة  

ويتػرؾ طائفػة مػف  يحدث "تغييرا   واريا  ط ػا القػاموس ال فظػي المسػتعمؿ ىػي أدب طصػر ،
االلفػػػاظ التػػػي  انػػػت مسػػػتعم ة ىػػػي القػػػرف المنصػػػـر ويػػػدخؿ م انهػػػا ألفاظػػػا   ديػػػدة لػػػـ ت ػػػف 
مستعم ة، وذلؾ ألف األلفاظ تخ ؽ  ما يخ ؽ  ؿ شيء يمر ط يق أصبع االستعماؿ ىي اذ  

داثػة يقػـو بمػن  ال غػة آىاقػا  ا ثػر ح )نازؾ الم،ئ ة(ىالشاطر اذا  ىي نظر  (3)الحياة المتغيرة"
طػػف طريػػؽ تر ػػق ل ثيػػر مػػف االلفػػاظ، ويػػدخؿ م انهػػا الفاظػػا   ديػػدة، وباسػػتعمالق اػػذا ي ػػوف 
الشاطر قد أحيا ال غة، الف االلفاظ بطبيعتها تصدأ وتحوؿ، وتحتاج الػا اسػتبداؿ بػيف حػيف 

ال ولد شعر  ميتا "(2)وحيف ل ػف  (1)ت ول ي ي وف الشاطر حديثا  ىع يق اف "يعبر ب غة طصر  وا 
، الف اذ  القواطد ىي معنااا (1)اف يبي  لنفسق الحرية المط قة ىي التغيير بقواطد ال غةدوف 

صػػديقة الشػػاطر وحاميتػػق، تعطيػػق األمػػاف وتحػػرس معانيػػق مػػف االلتبػػاست واػػي ىػػي األصػػؿ 
 ت(5)قواطد مأنوسة ، بدليؿ اف م،ييف الناس قطعواا مف قبؿ
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و ػػدت طائفػػة مػػف الشػػعراء يػػدخ وف ومػػف اشػػ االت ال غػػة التػػي و ػػدتها الشػػاطرة انهػػا  
ال ثيػػر مػػف األلفػػاظ العاميػػة ىػػي شػػعراـ بػػدال  مػػف األلفػػاظ الفصػػيحةت واطترضػػت ط ػػا إيػػراد 

 ال فظ العامي ىي الشعر الفصي  ألسباب و دتها، واي:
 إف العامي منفر ل نفس العربية النق ينق ها الا الحياة المتخ فةت ت3
 وضحالة الف رتإف العامية لغة تع س العواطؼ البدائية  ت2

(6)إف العامية تسقط الترابط ىي ال غة العربيةت ت1
 

اف رىض الشاطرة لهذ  الدطوة، نابع مف مفهومها ل غة الشعر، التػي ي ػب اف ت ػوف 
مضغوطة ومر زة تحوا معاني  ثيرة بأقػؿ مػا يم ػف مػف األلفػاظ التػي يسػتغ ها الشػاطر بمػا 

شػػعاع ا يصػػؼ الػػنفس، وي مػػس حياتهػػا لمسػػا  ت واالسػػ وب المناسػػب الػػذ(3)ىيهػػا مػػف إيحػػاء وا 
ت (2)دقيقػػا  اػػو االسػػ وب الرمػػزا الػػذا يعتمػػد الغمػػوض، ألف اعبهػػاـ  ػػزء أسػػاس مػػف الحيػػاة

وقاؿ بهذا الرأا )م،رميق( الذا  عػؿ القصػيدة تصػنع مػف ال  مػات ط ػا اف ي ػوف المعنػا 
بال  مػػػة م ثفػػػا ، حيػػػث يغػػػدو ال ػػػرس الموسػػػيقي ىػػػي اػػػذ  ال  مػػػات يػػػؤدا المعنػػػا المقصػػػود 

ت ونتي ة اذا التأثير واالاتماـ باالس وب الرمزا، و دنا لغػة الشػاطرة انتق ػت خػ،ؿ (1)نفسها
سنوات مف لغة رومانسية الػا لغػة رمزيػة، وانتق ػت ايضػا  مػف التعبيػر المباشػر طػف الت ربػة 

، الػػا التعبيػػر الرمػػزا الػػذا يػػوحي بالحالػػة النفسػػية ايحػػاء  (طاشػػقة ال يػػؿ) مػػا ن،حظػػق ىػػي 
رمزيػػا  ىػػي )قػػرارة المو ػػة(ت وقػػد ظهػػرت م،مػػ  االسػػ وب الرمػػزا ىػػي ديوانهػػا الثػػاني )شػػظايا 
ورمػاد( وذلػػؾ طنػػدما  تبػػت مقدمػة قالػػت ىيهػػا: "إف الػػنفس االنسػانية طمومػػا  ليسػػت واضػػحة، 

وبهػػذا الػػرأا ا ػػدت الشػػاطرة ااميػػة التعبيػػر الرمػػزا وأصػػالتق  (1)وانمػػا اػػي مغ فػػة بػػألؼ سػػتر"
ت ومف انا و دت )نػازؾ( اف الشػاطر اليسػتعمؿ ال غػة وانمػا تسػتعم ق (5)انيةىي النفس اعنس

                                           
 ت11ينظر: الشاطر وال غة، نازؾ الم،ئ ة:  (6)

 ت11ينظر: الشاطر وال غة:  (3)
 ت21و 22و 23/ 2ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (2)

 ت21ينظر: الشعر والت ربة:  (1)

 ت2/23ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (1)

 ت36ينظر: ىي الرؤيا الشعرية المعاصرة، احمد نصيؼ ال نابي:  (5)
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مػف  )نػازؾ(، بمعنا اف ال غة اي التي تعبر طف ذاتها ط ا لسػاف الشػاطرت وبتحػوؿ (6)اي
لغػػة شػػاطرة رومانسػػية الػػا لغػػة شػػاطرة رمزيػػة، وبااتمامهػػا بقواطػػد ال غػػة االصػػولية وبال غػػة 

الشػػعر الحػػديث ىػػي مقدمػػة دواوينهػػا و تبهػػا المسػػتق ة، مػػا الفصػػيحة وتثبيػػت آرائهػػا طػػف لغػػة 
 يدؿ ط ا رقبتها ىي إحداث حداثة التغيير والتنويع المناسب ل حياة المدنيةت

ىػػي لغتػػق نه ػػا  خاصػػا ، اذ اطتمػػد ىػػي حداثتػػق ال غويػػة ط ػػا ال غػػة  )البيػػاتي(واخػػتط 
اء والتعابير والمصط حات الواقعية التي تقـو ط ا "استخداـ الشاطر ال ديد ل ثير مف األ و 

ت وقػػد (3)الشػػعبية، والتبسػػيط ىػػي اسػػتخداـ االسػػاليب ال غويػػة الػػا حػػد النسػػي  العػػادا البسػػيط"
ت ؾ الواقعية ال غوية ىػي شػعر ، ى غتػق تبػدو لنػا ىػي  ثيػر مػف معطياتهػا، لغػة  )البياتي(حقؽ 

بػػػدالالت ذات منحػػػا بنػػػائي نثػػػرا، بعيػػػدة طػػػف لغػػػة القػػػواميس الضػػػخمة، ول نهػػػا مشػػػحونة 
معنويػػة رامػػزة، وبالوقػػت نفسػػق بعيػػدة طػػف أا نمػػط معقػػد، وتسػػتمد قوتهػػا مػػف حر تهػػا، ومػػف 

ت ولعؿ ن احق ىي ال غة الواقعية يعود الا رقبتق ىي االقتراب (2)الدالالت التي تنطوا ط يها
، محػػاوال  مػػف خػػ،ؿ ذلػػؾ اف يبػػث (1)مػػف لغػػة الحيػػاة اليوميػػة طػػف طريػػؽ االنهمػػاؾ بهمومهػػا

ىػػي الشػػعر لنػػا اف نػػدطو  )ط يعيػػا ( لمػػا  ػػاف سػػائدا  ىػػي الحيػػاة الشػػعرية العربيػػةت وقػػد  ات ااػػا  
طبػػػر واحػػػدة مػػػف )ابػػػاريؽ مهشػػػمة( ن ػػػد تػػػأثير )اليػػػوت( واضػػػحا  ىػػػي لغتػػػق بػػػدءا  مػػػف ديوانػػػق 

ت (1)خصائصػػق المعروىػػة المتمث ػػة ب دخػػاؿ االحاديػػث واالمثػػاؿ المح يػػة ىػػي ال غػػة الشػػعرية"
 )البيػػاتي(ت وبتػػأثر (5)ل غػػة الشػػعر (ليػػوت)إواقعيػػة يعػػود الػػا مفهػػـو ومصػػط   لغػػة الحيػػاة ال

بهذا المصط    ع ق مف الشعراء العرب المب ريف الذيف  رسوا لغة الواقع ىي الحياة االدبية 

                                           
 ت32ينظر: الشاطر وال غة:  (6)

 ت23الشعر العربي الحديث:  (3)

الشػعر العربػي طنػد نهايػات القػرف  ضػمف ي الشػعر العربػي الحػديث، ما ػد السػامرائي،ينظر: متواليػة الت ديػد ىػ (2)
 ت18العشريف، المربد الشعرا الثامف: 

، والصراع بيف القديـ وال ديػد ىػي الشػعر 391-392، ودير الم،ؾ: 11ينظر: الشعر العربي وروح العصر:  (1)
 ت17ث تتت: ، ومتوالية الت ديد ىي الشعر العربي الحدي211العربي: 

 ت329حر ة الحداثة ىي الشعر العربي المعاصر:  (1)

 ت326، وال غة الشعرية ىي الخطاب النقدا العربيتتت:191ينظر:  مرة النص الشعرا، طز الديف المناصرة:  (5)
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ت واصبحت بعد ذلػؾ منه ػا  لغويػا  يحتػذ  (6)الشعرية ال ديدة، وأص واا ىي طم هـ االبداطي
 بق الشعراءت

الشػػػعرية مصػػفاة مػػػف الزوائػػػد االسػػػ وبية التػػي تنتمػػػي الػػػا قصػػػيدة  ()البيػػػاتياف لغػػة 
ت واف  اف يعتمػد ط ػا تعػدد الحر ػات والمػادة (7)التق يد، والتي التمت لقصيدة الحداثة بص ة

الرمزية ىي معظـ قصائد ، إال انػق يت نػب البنػاء المعقػد، واػذا مػا  عػؿ قصػيدتق تقػع دائمػا  
 ىي حدود الوطيت
تػػػق الشػػػعرية شػػػػديدة االلتصػػػاؽ بمضػػػمونق وموقفػػػق الػػػداخ ي مػػػػف لغ )البيػػػاتي( عػػػؿ 

، وبػرع ىػي (2)، وأل ؿ ذلؾ االلتصاؽ اطتمدت لغتق ط ػا القنػاع والرمػز واالسػطورة(3)قضيتق
اي اد الرموز التي تنبع مف االت ا  الباطني، واي  ثيرة ىي شعر ، ول ف بعض اذ  الرموز 

طاقػة  بيػرة  (ل بيػاتي)وىػؽ ذلػؾ  انػت  ت وط ػا(1)موض  وبعضها ي م  مف خ،ؿ التصػوير
ىي التصوير، و انت لديق القدرة ط ا شحف ال فظ بطاقات ايحائية وتعبيرية قادرة ط ا خ ؽ 

ت وقػػد (1)الرمػػز مػػف طينػػة المفػػردة اليوميػػة المتداولػػة، واي ػػاد الصػػورة الموحيػػة بال غػػة اليوميػػة
ؾ اف اػذ  البسػاطة التعبيريػة ن   ىي استعماؿ لغة الحديث اليومي ووظفها ىي شعر ، والشػ

ليسػػػت ط ػػػا مسػػػتوااا الظػػػاارا مػػػف السػػػهولة والبسػػػاطة، ىهػػػي ابػػػداع وانسػػػياب انسػػػاني ىػػػي 
دروب االبػػداع الفنػػيت ونسػػتطيع اف نسػػتدؿ ط ػػا ذلػػؾ، مػػف خػػ،ؿ المضػػاميف الشػػعبية التػػي 

أخػذاا ترد ىي شعر  ، ىاننا ن د  اليورداػا بألفاظهػا وطباراتهػا، وانمػا يضػعها بقالػب  ديػد وي
اف لهػػذ  البسػػاطة  )البيػػاتي(ت ويػػر  (5)"بنػػوع مػػف التهػػذيب والعمػػؿ، ىيصػػنعها ط ػػا طريقتػػق"

 ت(6)التعبيرية تعويضا  خيرا  طف االطماؽ ال بيرة، واي سر  بير ايضا  ىي العمؿ الفني

                                           
 ت391-392ينظر: دير الم،ؾ:  (6)

 ت19ينظر: متوالية الت ديد ىي الشعر العربي الحديثتتت:  (7)

 ت215ير الم،ؾ: ينظر: د (3)

 ت229ينظر: دراسة ىي لغة الشعر، ر اء طيد:  (2)

 ت336ينظر: مف الذا سرؽ النار:  (1)

 ت29ينظر: إش الية الع،قة بيف المناضؿ الثورا وال مهور ىي الثورة العربية المعاصرة، محمد مبارؾ:  (1)

 ت211لغة الشعر بيف  ي يف: (5)

 ت315-311ينظر: مف الذا سرؽ النار:  (6)
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طريقتػق الخاصػة ىػي خ ػؽ طػدد مػف رمػوز ، اذ اطتمػد ىػي خ قػق اػذا  (ل بيػاتي)و اف 
ت وقػػػػػد شػػػػػاع ىػػػػػي شػػػػػعر  مصػػػػػط حات المتصػػػػػوىة مػػػػػف الشػػػػػعراء (7)ةط ػػػػػا الطريقػػػػػة الصػػػػػوىي

ت و اف ير  اف لغة المتصوىة اي التػي منحػت ال غػة العربيػة طاقػات (8)ومع ماتهـ الشعرية
 ديدة ال طهد ل شعر العربي بها مف قبؿت واف استخدامات شعراء المتصػوىة ل غػة الموروثػة 

، واػي لغػة شػعرية لهػا قػدرة خطيػرة (3)حيػا   تأخذ أبعػادا  خطيػرة و ديػدة  ػدا ، وت تسػب و ػودا  
ىػي  ثيػر مػف قصػائد  عضػفاء ابعػاد  ديػدة،  )البياتي(ط ا ال شؼ، وأل ؿ ذلؾ استخدمها 

و ػػذلؾ شخصػػيات المتصػػوىة، باططائهػػا رمػػوزا   ديػػدة مت ػػددة، ليسػػت قايػػة بػػذاتها، أا اف 
"ىهػدؼ  لبيػاتي()ات يقػوؿ (2)استخداـ ش ؿ متصوؼ سػواء ال غػة أو الشخصػيات ليسػت قايػة

المتصوؼ او السماء، اما انا ىاستخدـ لغة التصوؼ لقياـ الثورة ىي االرض واقامة العدالػة 
 ت(1)ط ا اذ  االرض، اذا إذا  اف اناؾ مثؿ اذا المفهـو ىي شعرا"

أف الشػػاطر اػػو ال غػػة، النػػق  )البيػػاتي(ودور الشػػاطر ي مػػف ىػػي إحيػػاء ال غػػة، ىيػػر  
المواػػوبيف، المت، ػػق القػػدرة ط ػػا الح ػػوؿ ىػػي ال غػػة والت ربػػة يتفػػوؽ ط ػػا  ميػػع االذ يػػاء و 

ت ويػر  ايضػا  اف الشػاطر اػو الرؤيػا، مضػاىا  اليهػا ال غػة، ومػف ثػـ (1)والتعبير طما يحس بػق
ت وىػي ظػؿ (5)ىاف ال غة ليست منفص ة طف ت ربة الشاطر وطالمق، وانما اي  وار ت ربتػق

لغػة الشػعر  ائنػا  حيػا  يتػنفس ويولػد، ويمػتص  مػف )البيػاتي(اذا التصور ل غة الشػعر ي عػؿ 
طاقات االنساف وطذاباتقت وي عؿ  ػؿ مػف الحضػارة وااللػـ وال مػاؿ مفػاايـ ت مػف ىػي ال غػة 
نفسػها، وبػػذلؾ أصػبحت ال غػػة اشػبق بال سػػر الوحيػد الػػذا يػربط بػػيف الو ػود الفػػاني والو ػػود 

 ت(6)ال،متنااي والو ود الذا سيولد

                                           
 ت336ينظر: ـتف : (7)

 ت135-118/ 2ينظر: ديواف طبد الوااب البياتي:  (8)

 ت221ينظر: طبد الوااب البياتي يستعيد ت ربتق ىي الواقع الشعرا، حوار ا را : ما د السامرائي:  (3)

 ت221-222: ـتفينظر:  (2)

 ت227ا، منير الع ش: ، وينظر: اسئ ة الشعر ىي حر ة الخ ؽ و ماؿ الحداثة وموته221ـتف:  (1)

 ت236ينظر: اسئ ة الشعر ىي حر ة الخ ؽ و ماؿ الحداثة وموتها:  (1)

 ت236ينظر: ـتف :  (5)

 ت237ينظر: ـتف :  (6)
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 في المستوى االيقاعي مفهوم الحداثة. 2

ط ػػا وىػػؽ األثػػر االتصػػالي الػػذا يقػػـو بػػق االيقػػاع، ىهػػـ رواد الشػػعر الحػػر االيقػػاع  
ىهمػػا  خاصػػا ، ىمفهػػومهـ لليقػػاع لػػيس قائمػػا    يػػا  ط ػػا البنػػاء العروضػػي وايقاطاتػػق وحػػداا، 
 وانمػػا بنيػػة القصػػيدة الداخ يػػة المسػػتمدة مػػف حالػػة شػػعورية معينػػة، يعيشػػها الشػػاطر تقتضػػي
اطػػػارا  لغويػػػا  خاصػػػا ، وصػػػورا  تتمثػػػؿ الحالػػػة، ممػػػا ي حػػػؽ بالبنػػػاء الػػػوزني مضػػػمونا  موسػػػيقيا  

ت أا "ذلؾ االيقاع الناشئ طف تساوؽ الحر ات والس نات مع الحالة الشعورية لد  (3) ديدا  
ولهذا السبب ى ف موسيقا الشعر الحػر موسػيقا  ديػدة، لحيػاة  ديػدة، وطصػر  (2)الشاطرت"

، اسػػتطاع اف يػػذاب بػػاالذف الموسػػيقية الػػا حػػدن أبعػػد ممػػا  انػػت تألفػػق االذف موسػػيقي  ديػػد
ت مقتنعيف ب ف االيقاع القػديـ لػـ يعػد قػادرا  وحػد  ط ػا أداء ذلػؾ، (1)العربية القديمة مف إيقاع

وأ د احد الباحثيف ذلػؾ اذ قػاؿ: "اف االصػؿ ىػي ثػورة العػروض التػي قػاـ بهػا الشػعر ال ديػد 
لشػػعر التق يػػدا اػػو أف مضػػموف الحيػػاة التػػي طرىهػػا األولػػوف يخت ػػؼ وخػػرج بهػػا طػػف طمػػود ا

، واو يحتـ ت ديد صور األدب بما ي ع ها أقػدر ط ػا  طف مضموف الحياة  ما نعرىها اليـو
رض مف ت ديداـ لموسيقا الشعر لػيس غومف انا  اف ال (1)حمؿ مضموف الحياة ال ديدةت"

والقػػػواىي ، وانمػػػا الغايػػػة اػػػو إحػػػداث حداثػػػة تحطػػػيـ االطػػػار القػػػديـ او الثػػػورة ط ػػػا االوزاف 
التعػػديؿ والتغييػػر ل سػػ وب األدائػػي ولبنيػػة القصػػيدة بحيػػث ت ػػوف م،ئمػػة لتطػػور مضػػموف 

 الحياةت

                                           
 ت271التراث ىي الشعر العراقي الحديث:اثر ينظر:  (3)

 ت66الشعر العربي المعاصر قضايا  وظواار  الفنية والمعنوية:  (2)

 ت68التنوع ىي موسيقا الشعر العراقي ال ديد، محسف اطيمش: ينظر: النمطية و  (1)

 ت386-385دراسات ىي النقد واألدب، دت لويس طوض:  (1)
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إف حداثػػة رواد الشػػػعر الحػػر ل بينػػػة االيقاطيػػػة، قػػد أحػػػدثت تحػػػوال  خطيػػرا  ىػػػي الػػػوزف  
حػػػوؿ ضػػػرورتهما ىػػػي والقاىيػػػة، وىسػػػحت حػػػداثتهـ الم ػػػاؿ الخػػػت،ؼ الػػػرواد بعػػػض الشػػػيء 

قصػػػائداـت ألف ثػػػورة الحداثػػػة أخضػػػعتهما لمقػػػاييس  ديػػػدة تنسػػػ ـ مػػػع طبيعػػػة اػػػذ  الثػػػورة 
ا الموحػدة التػي ظ ػػت طػدة قػروف مسػيطرة ط ػػا مػ، ولػذلؾ ىهمػا لػـ يحتفظػػا بهيئته(3)وقوانينهػا

 القصيد العربيت
ر الحديث ونبدأ بمفهـو رواد الشعر الحر ل قاىية الموحدة، وضرورة تنويعها ىي الشع 

ولقػد بػيف  (2)ألف أساس ثورتهـ ط ا الموسيقا الرتيبة "وحدة القاىية، ثـ تعػدتها الػا األوزاف"
اسباب تمرد الشػاطر الحػديث ط ػا القاىيػة الموحػدة ىقػاؿ: "أمػا الثػورة ط ػا القاىيػة  )السياب(

،ـ ى ها اسباب قتتتل ىبينما  ػاف ىػي وسػع الشػاطر ال ػاا ي أف ي تػب قصػيدة ط ػا قاىيػة الػ
مػػث،  تتػػألؼ مػػف سػػتيف بيتػػا  نػػر  الشػػاطر الحػػديث ال يسػػتطيع أف يسػػتعمؿ ىػػي اػػذ  القػػواىي 

 ؿ وال   ػؿ وقيراػا، أصػبحت   مػات أثريػة ثالستيف سو  طشريف أو أقؿت ىالس ن ؿ والمتع
منقرضػػة أو شػػبق منقرضػػة ول ػػف اػػذا لػػيس إالن  انبػػا  مػػف  وانػػب الموضػػوعت والثػػورة الحيػػة 

ا مع الثورة ط ا نظاـ البيت ى قد اصب  الشػاطر الحػديث يطمػ  إلػا اف ط ا القاىية تتماش
ي عؿ القصيدة وحدة متماسػ ة اال ػزاء بحيػث لػو أخػرت وقػدمت ىػي ترتيػب ابياتهػا الخت ػت 
القصػػيدة   هػػا أو لفقػػدت  ػػزءا   بيػػرا  مػػف تأثيراػػا ط ػػا االقػػؿت ىهػػؿ يسػػن  الشػػاطر الحػػديث 

سبي ق اذات  ما أف الشاطر الحديث مطالب بخ ػؽ  ل قاىية الموحدة بأف ت وف ح ر طثرة ىي
طدن سػعي الشػاطر  )السياب(ؼ (1)تعابير  ديدة ط يق أف ينحت ال أف يرصؼ اد ر القديـ"

الحديث ل تخ ص مف القاىية مػف أسػباب سػعيق ل تابػة الشػعر الحػر، حيػث أف مع ػـ الشػعر 
قد انخفض بحيػث لػـ يعػد الحديث الذا يستطيع أف يقدـ لق مف ال  مات التي تص   قواىي 

ت وثػػػورة الشػػػاطر الحػػػديث ط ػػػا القاىيػػػة الموحػػػدة (1)بمسػػػتو  مػػػا  ػػػاف متػػػواىرا  ل شػػػاطر القػػػديـ

                                           
 ت319-318ينظر: القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية والبنية االيقاطية، محمد صابر طبيد:  (3)
 ت5اساطير:  (2)

 ت88-87، طبد ال بار داود البصرا: رائد الشعر الحديث -بدر شا ر السياب (1)

 ت31ينظر: آراء ىي الشعر والقصة:  (1)
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تتماشا مع ثورتهـ ط ا نظاـ البيت، بمعنا انها تتماشا مع التطور والتغيير الحاصؿ ىػي 
 موسيقا الشعرت

هـ بػالتنويع ومف الخصائص الحداثوية التي يتصػؼ بهػا رواد الشػعر الحػر اػو رقبػت 
إلػا تنويػع قواىيػق وتبػدي ها مػف وقػت الػا آخػر حتػا طػرؼ  )السػياب(ىي القواىي، وقػد طمػد 

طنػػق "بولعػػق المب ػػر بهػػذا المنحػػات وظػػؿ ط يػػق حتػػا آخػػر قصػػيدة لػػقت و ػػاف يشػػ ؿ ل سػػياب 
واػذا ما عػؿ القاىيػة لديػق تتنػوع بتنػوع مسػتويات أدائهػا، ولػذلؾ  (3)احد  خصائصق التراثيػة"

، والثػػػػاني: نمػػػػط القاىيػػػػة (2)قنمطػػػػيف مػػػػف التقفيػػػػة ، االوؿ: نمػػػػط القاىيػػػػة المتواليػػػػ ىهػػػػو يتبػػػػع
 ، واو  ثير ىي شعر ت(1)قالمتراوح
اف اسػػتخداـ الشػػاطر الحػػديث ل قػػواىي المتنوطػػة يفسػػر لنػػا طم يػػة تعقيػػد العمػػؿ الفنػػي  

مػع روح  الحديث، ألف قصيدة الحداثة لـ تعد تشتمؿ ط ا التقنيات البسػيطة التػي ال تػت،ءـ
الت ربة وتعقيداات واف القاىية المنوطة والمعقدة اي التي تخضع ألشػ اؿ متعػددة مػف التنػوع 
ىػػػي االسػػػتخداـ التقفػػػوا واػػػذا مػػػا "يسػػػهؿ ل شػػػاطر الحػػػديث مهمػػػة اختيػػػار قواىيػػػق والم،ءمػػػة 

مػػػف شػػػعراء الحداثػػػة الػػػذيف لػػػـ "يهم ػػػوا القاىيػػػة ىػػػي  )السػػػياب(ومػػػف انػػػا نػػػدرؾ بػػػ ف  (1)بينهػػػا"
ت وبااتمػػػاـ (5)دة الحػػػرة بػػػؿ طورواػػػا لت ػػػوف ا ثػػػر مواتػػػاة ل بنػػػاء ىػػػي القصػػػيدة الحديثػػػة"القصػػػي

بالقاىيػة  ػاف "ق مػا يرسػػؿ شػعر  خاليػا  مػف القاىيػة لدر ػػة أنػق حينمػا يػرد سػطر ىػػي  )السػياب(
نهاية ىقرة مف ىقػرات القصػيدة دوف أف ي ػوف اػذا السػطر متحػدا  ىػي القاىيػة مػع سػطر أخػر 

طر  ػػاف ي تػػـز بػػأف يػػورد سػػطرا  مػػف سػػطور الفقػػرة التاليػػة متحػػدا  مػػع اػػذا ممػػا قب ػػق ىػػاف الشػػا
ااػػتـ بالقاىيػػة ااتمامػػا  بالغػػا ، ولػػـ  )السػػياب(ت وممػػا تقػػدـ يتبػػيف لنػػا أف (6)السػػطر ىػػي القاىيػػة"

                                           
 ت68شاذؿ طاقق دراسة ىي شعر  ، ط ي  عفر الع،ؽ:  (3)

 ت3/157ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (2)

 ت636-635و  633/ 3ينظر: ـتف :  (1)

 ت383تمهيد ىي النقد األدبي، روز قريب:   (1)

 ت211: بعىي ى سطيف المحت ة، صال  ابو اصالحر ة الشعرية  (5)

 ت119شعر بدر شا ر السياب دراسة ىنية وى رية، حسف توىيؽ:  (6)
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وحاوؿ اف يغنيها بالوظائؼ الداللية التػي ت عػؿ منهػا بنػا رئيسػية  (7)يرقب ىي التف ت منها
 طريؽ تنويعها ىي القصيدة الواحدةتىي قصائد ، وذلؾ طف 

، ألنق (8)مع العروض الخ ي ي اي ت ربة الشعر ال ديد   ق )السياب(و انت ت ربة  
اسػػتطاع اف يقػػدـ ل شػػعر الحػػديث نموذ ػػا   يػػدا  يزخػػر بػػالنغـ الخػػار ي والػػنغـ الػػداخ ي، ممػػا 

األبحػر الشػعرية ىػي ت ومف محاوالتػق ال ديػدة قيامػق بمػزج (3)زاد ت ربتق الشعرية قنا وحرارة
وداشػػة يقتضػػيهما الموقػػؼ الشػػعورا ىػػي  ةا ثػػر مػػف قصػػيدة ط ػػا النحػػو الػػذا يعطػػي إثػػار 

ت وط ػػػا الػػػرقـ مػػػف اف االنتقػػػاؿ مػػػف وزف الػػػا آخػػػر يسػػػبب (2)االنتقػػػاؿ مػػػف بحػػػر الػػػا سػػػوا 
)نشػػازا ( ىػػي الموسػػيقا، ال تقب ػػق األذف الحساسػػة، ول ػػف االنتقػػاؿ المقصػػود اػػو مػػا يتط بػػق 

ت ومف اعم اف المحاىظة ط ا انس اـ الموسيقا ىي القصيدة، (1))السياب(ا ير  المعنا  م
رقػػـ اخػػت،ؼ موسػػيقا االبيػػات، وذلػػؾ طػػف طريػػؽ اسػػتعماؿ االبحػػر الشػػعرية ذات التفاطيػػؿ 

يػػدطو الػػا السػػطر ال البيػػت، مػػع االطتمػػاد ط ػػا التفاطيػػؿ ال ام ػػة ،  ػ)السياب(ت ىػػ(1)ال ام ػػة
موسػػيقي ىػػي  ػػو القصػػيدة   هػػات ودطوتػػق اػػذ   ػػاءت لضػػرورة والمحاىظػػة ط ػػا االنسػػ اـ ال

إحداث التنويػع، الف ثػورة الشػعر الحػر  ػاءت لتطػوير وتنويػع بعػض العناصػر الحسػنة مػف 
اليهػدؼ  )السػياب(ت  ما ن د اف (5)طناصر التراث الشعرا، واالبتعاد طف العناصر الفاسدة

، ىيقػوؿ: "ى ػي ف (6)واحػد وقاىيػة موحػدة مف وراء االحتفاظ بػاألوزاف الشػعرية الػا التقيػد بػوزف
الشػػعر مرسػػ، ، ول ػػف ط يػػق اف يحتػػوا ط ػػا ديبا ػػة قويػػة وموسػػيقا ظػػاارة واسػػ وب ممتػػاز 

ولهػذا ن ػد انػق  ػاف يحػرص دائمػا   (7)ليم ف قراءتق أوال  ول ػي تستسػيغق األذف والػروح ثانيػا ت"

                                           
 ت318ينظر: رسائؿ السياب:  (7)

 ت118ينظر: ش ر الغابة الح را:  (8)

 / وووت3ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (3)

 ت398رنة: دراسة مقا-ينظر: الموت ىي شعر السياب ونازؾ الم،ئ ة (2)

 ت151-119ينظر: ش ر الغابة الح را:  (1)

 ت6ينظر: اساطير:  (1)

 ينظر: آراء ىي الشعر الحديثت (5)

 ت81ينظر:  تاب السياب النثرا:  (6)

 ت81: ـتف (7)
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خاصػػة لديػػق، الف اثػػر ط ػػا موسػػيقا  الخار يػػة، وحرصػػق اػػذا متػػأٍت مػػف أف ل ػػوزف ااميػػة 
الػػوزف  بيػػر ال يقػػؿ طػػف اثػػر الصػػورة ، والنػػق يسػػهـ إسػػهاما  ىػػاط،  ىػػي إقامػػة بنػػاء القصػػيدة 

يػػرىض الشػػعر قيػػر  )السػػياب(العػػاـ وتوحيػػد ت وأل ػػؿ اػػذا الػػدور الػػذا يقػػـو بػػق الػػوزف ىػػ ف 
ر ول ػػوزف ىػػي الشػػعر الحػػديث دو  (3)المػػوزوف ، ويعػػدن و ػػود الػػوزف شػػرطا  اساسػػا  ىػػي الشػػعر

مهػػـ، اذ يسػػتوطب الت ػػارب الشػػعرية، والت ربػػة اػػي التػػي تختػػار وزنهػػا بمػػا ي،ئػػـ خواصػػها 
 ت(2)وطبيعتها
اف ثػورة  ػػؿ شػػعراء الحداثػة ط ػػا األوزاف، ليسػت بثػػورة، ألف  ميػػع  )السػػياب(ويػر   

 )السػياب(، و ػؿ مػا ىع ػو  اػو تعػديؿ بعػض منهػات و(1)الشعراء مازالوا ي تبوف ب وزاف الخ يػؿ
ا، الف الوزف القديـ بقي مسيطرا  ط ا الشعر ال ديد، بما ىي ذلػؾ شػعر ، ومػف يقػرأ محؽ ان

ث تػػػػشػػػعر  خػػػػ،ؿ مراح ػػػػق الشػػػػعرية، ي ػػػػد أنػػػػق اسػػػػتغؿ  ػػػػؿ البحػػػػور الشػػػػعرية مػػػػا طػػػػدا )الم 
مػػف أ ثػػر شػػعراء الحداثػػة تنويعػػا  ىػػي موسػػيقا  )السػػياب(والمقتضػػب والمديػػد(ت وبػػذلؾ  ػػاف 

 ت(1)قصيدتق وتعدد بحوراا
 (5)صائد  التػي ينتقػؿ ىيهػا مػف بحػر الػا سػوا  قصػيدتق )ىػي المغػرب العربػي(ومف ق

التػػػػي بنااػػػػا ط ػػػػا بحػػػػر الهػػػػزج، ودخػػػػؿ ىػػػػي ثنايااػػػػا بحػػػػر الر ػػػػزت و ػػػػذلؾ قصػػػػيدتق )ى ػػػػر 
التػػػي انتقػػػؿ ىيهػػػا مػػػف بحػػػر البسػػػيط الػػػا بحػػػر ال امػػػؿ، لي سػػػب القصػػػيدة تدىقيػػػة  (6)السػػػ،ـ(

مف الشػعراء الػذيف وقفػوا ط ػا ضػحالة البحػر  اب()السياستهوتق  ثيرا  ىيما بعدت وبذلؾ  اف 
الشعرا، واىتقار القصيدة الحديثة الػا الثػراء والتنػوع الموسػيقي، محػاوال  الخػروج مػف ز ا ػة 
التق يد، والتخفيؼ مف حدة موسيقية النظاـ القديـ ىي سبيؿ التنوع الموسيقي المناسب ل شعر 

 ال ديدت

                                           
 ت17المااية والوظيفة، طبد ال ريـ راضي  عفر:  -ينظر: ىي مفهـو الشعر طند السياب (3)

 ت22-23لحديثة بيف البنية الداللية والبنية االيقاطية: ينظر: القصيدة العربية ا (2)

 ينظر: آراء ىي الشعر الحديثت (1)

 ت288دراسة ىنية وى رية:  -ينظر: شعر بدر شا ر السياب (1)

 ت112-191/ 3ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (5)

 ت231/ 2ينظر: ـت ف:  (6)
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مرتبطة بمراحػؿ إبػداطها، وذلػؾ ألنهػا  تناميقة مل قاىية ، نظر  )نازؾ الم،ئ ة(ونظرة 
ىي بداية دطوتها ل شعر الحر، اليظهر تمس ها بالقاىية الواحدة، وتقوؿ طنهػا: "ذلػؾ الح ػر 
الذا ت قمق الطريقة القديمػة  ػؿ بيػت قتتتل ولػيس اػذا م ػاف الحػديث طػف الخسػائر الفادحػة 

لعصور الماضية، قتتتل المؤ د أف القاىية التي أنزلتها القاىية الموحدة بالشعر العربي طي ة ا
الموحدة قد خنقت أحاسيس  ثيرة، قتتتل والقاىيػة الموحػدة قػد  انػت دائمػا  اػي العػائؽ، قتتتل 

وبتمػػرد الشػػاطرة ط ػػا القاىيػػة الموحػػدة، ىهػػي ت ػػد  (3)ىالشػػاطر يضػػطر الػػا مصػػانعة القاىيػػة"
يعتمػد ط ػا االي ػاز والتر يػز، ويقػؼ ، واػو اسػ وب قاس وبا  مغايرا ، ا ثر حداثة و ػدة ل قاىيػ

طنػػػد انتهػػػاء المعنػػػا المقصػػػود، دوف النظػػػر الػػػا ا مػػػاؿ الػػػوزف المعػػػروؼ، ومػػػا يرادىػػػق مػػػف 
الت  ؼ والمبالغة ىي المعاني، واضطرار الشاطر لمؿء الم انػات المتبقيػة مػف قصػيدتق لسػد 

ررت القاىيػػة تحػػررا  ت والبػػد لنػػا مػػف االسػػتدالؿ ط ػػا دطوتهػػا اػػذ ، ىاننػػا ن ػػداا قػػد حػػ(2)الفػػراغ
و )نهايػػػة  (1)و )خراىػػػات( (1)تامػػػا  ىػػػي بعػػػض قصػػػائداا، مػػػف مثػػػؿ قصػػػيدتها )مػػػر القطػػػار(

، ىالشػػاطرة تر ػػت القاىيػػة تت ػػرر  مػػا يشػػاء الوضػػع الطبيعػػي ل سػػياؽ، دوف التقيػػد (5)السػػ ـ(
وف ، ىت ػ(7)ت  ػأ الػا تعاقػب القػواىي وتشػ ي ها المت ػدد )نػازؾ(ت ولهذا  انت  (6)بنظاـ معيف

 ط ا انماط مخت فة ومت ددةت
وبعد استقرار حر ػة الشػعر الحػر، ت ػاوز بعػض الشػعراء ط ػا القاىيػة ت ػاوزا  حػادا ، 

اف تعػػدؿ طػػف رأيهػػا االوؿ، ىهػػي ترااػػا ىػػي  تابهػػا النقػػدا ر نػػا  مهمػػا  ىػػي   ممػػا حػػدا بالشػػاطر 
واػي ىػوؽ ذلػؾ تحػدث رنينػا  وتثيػر ىػي الػنفس انغامػا  واصػداء، "موسيقية الشعر الحػر ألنهػا 

ىػي  (8)ىاص ة قوية واضحة بيف الشطر والشطر، والشعر الحر احوج ماي وف الا الفواصػؿ"

                                           
 ت39-37/ 2ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (3)

 ت37-2/31ف : ينظر: ـت (2)

 ت2/61ينظر: ـت ف:  (1)

 ت2/81ينظر: ـت ف:  (1)

 ت2/331ينظر: ـتف :  (5)

 ت2/21ينظر: ـتف:  (6)

 ت117ينظر: دير الم،ؾ:  (7)

 ت365قضايا الشعر المعاصر:  (8)
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وأدت معػػاني الحصػػر لهػػا و حػػيف  انػػت ترااػػا ىػػي بدايػػة دطوتهػػا قػػد "خنقػػت احاسػػيس  ثيػػرة، 
وبػػذلؾ  ػػاف اػػذا التعػػديؿ شػػام،  اصػػاب القاىيػػة، ومواىقػػا   (9)لهػػا" اىػػي صػػدور شػػعراء اخ صػػو 

 ت(31)ذف العربية وما يمنحق الذوؽلقانوف األ
وتػػر  الشػػاطرة اف و ػػود القاىيػػة ىػػي الشػػعر الحػػر مهػػـ وضػػرورا، قػػد يفػػوؽ ااميتهػػا 
ىي الشعر العمودا الف "الطوؿ الثابت ل شطر العربػي الخ ي ػي يسػاطد السػامع ط ػا التقػاط 

ا ػة الػا النبرة الموسيقية ويعطي القصيدة ايقاطا  شديد الوضوحت بحيث يخفػؼ ذلػؾ مػف الح
القاىية الص دة الرنانة التي تصونت ىي اخر  ؿ شطر، ىػ، يغفػؿ طنهػا إنسػاف، وأمػا الشػعر 
الحػػر ىانػػق لػػيس ثابػػت الطػػوؿ وانمػػا تتغيػػر أطػػواؿ اشػػطر  تغيػػرا  متصػػ،  ىمػػف ذا تفعي ػػة الػػا 

ت ومػػف انػػا حرصػػت الشػػاطرة ط ػػا القاىيػػة، (3)ثػػاف ذا ثػػ،ث الػػا ثالػػث ذا اثنتػػيف وا ػػذا"
 ؿ قاىية مثنا وث،ث ورباع، وتعود إلا اذ  القػواىي بػيف أبيػات وأخػر ، ممػا  ى انت ت رر

ارقمهػػػا ط ػػػا اختيػػػار قػػػواؼ احيانػػػا ت و مػػػا اسػػػتعم ت التشػػػ ي،ت الخماسػػػية ىػػػي  ثيػػػر مػػػف 
و)يح ػػا اف  (1)و)ىػي طريػػؽ العػػودة( (1)و)لػػن ف اصػػدقاء( (2)قصػائداات مػػف مثػػؿ )االىعػواف(

سػػوااا مػػف القصػػائد التػػي تحتػػوا  ػػؿ قصػػيدة ط ػػا طػػدد و  (6)و)صػػ،ة االشػػباح( (5)حفػػاريف(
  بير مف االشطر الخماسيةت

يد ليس لػق سػابؽ وتر  الشاطرة اف حر ة الشعر الحر اس مت القاىية "الا وضع  د
شائع اال ىي البند الذا ظهر ىػي العػراؽ ىػي القػرف الحػادا طشػر اله ػرات اصػب  الشػاطر 
ينوع القواىي ط ا قير نظاـ محدد، يأخذ بق نفسق، وانمػا يغيػر القاىيػة ى ػأة حػيف يشػاء مػف 

                                           
 ت38/ 2ديواف نازؾ الم،ئ ة :  (9)

 ت221-233ينظر: نازؾ الم،ئ ة الشعر والنظرية:  (31)

 ت361المعاصر:  قضايا الشعر (3)

 ت81 -77/ 2ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (2)

 ت319-311/ 2ينظر: ـتف:  (1)

 ت259-251/ 2ينظر: ـت ف:  (1)

 ت126-123/ 2ينظر: ـتف :  (5)

 ت197-189/ 2ينظر: ـتف:  (6)
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 ترقػب ىػي تنويػع القػواىي، واػذا ت ىالشػاطر (7)دوف التػزاـ بشػ ؿ معػيف، وال بمقػاطع متسػاوية"
، متخػذة مػف (8)ما طمرؼ طنها بهندستها ىي تنويع القواىي، واطتماداا نظامػا  اندسػيا  صػارما  

ت ىػػي معظػػـ قصػػائداا (3)القػػواىي المنوطػػة والمتداخ ػػة التػػي تت ػػرر ط ػػا قيػػر نسػػؽ نه ػػا  لهػػا
 :(2)الحرةت واذا نظرنا الا قصيدتها )االىعواف( ن د اذا التنوع ىي القواىي ت ىتقوؿ

 اا انحناء، أيف امشي؟ و 
 يمغ ؽم البابك دوف طدوان المرميب، 

 إنق ال يحسن الب اء، 
 أيفك تتتت أيفك أقيب، 

 اكربي المستمرن الرتيب، 
 لـ يكعد، يست يب، 

 لنداِء ارتياطي وىيـ صمراخم النداء،؟
 اؿ اناؾ م،ذم قريب، 

ف  افك خ ؼك السماء،   أو بعيدمتتت سأمضي وا 
دود الر اء  أو وراء حم

 الف
القػػػػواىي بػػػػيف سػػػػطر واخػػػػر، شػػػػ ؿ احػػػػد  خصػػػػائص االيقػػػػاع ىػػػػي شػػػػعر اف تنويػػػػع  
، واذا التنويع اليدىع القارئ الا الم ؿ، ىض،  ط ا انق يحاىظ ط ا الت،حـ الداخ ي )نازؾ(

 ت(1)ل مقاطع، واذا حاصؿ طف تواصؿ المقاطع الشعرية ىي دىقة واحدة
، بمػف (1)تف ػت منهػااولعػت بالقاىيػة وتػرىض  ػؿ دطػاوا ال )السياب(مثؿ  )نازؾ(اف  

ىيهـ نفسها يـو رأت ىي القاىية السبب الػذا انػزؿ خسػائر ىادحػة ىػي الشػعر العربػي، ىتقػوؿ 

                                           
 ت16ي ولو ية الشعر ومقاالت اخر : اس (7)

 ت311لية والبنية االيقاطية: ينظر: القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الدال (8)

 ت92: ، طبد الرضا ط يدراسة ومختارات -ينظر: نازؾ الم،ئ ة (3)

 ت81-2/79ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (2)

 ت275ينظر: ىصوؿ ىي نقد الشعر العربي الحديث:  (1)
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، وانمػا احتضػنها واشػعؿم حػوؿ  طف ااميػة القاىيػة: "أمػا انػا ى ػـ اتخػؿ طػف القاىيػة حتػا اليػـو
يرحمػق ا  الثريات، وال ُّ ط ا الشعراء أال يتخ وا طنهػا، ومث ػي ىػي اػذا بػدر شػا ر السػياب 

قتتتل وحتػا لػػو سػػعد الشػػعر المعاصػػر بحياتػػق حتػػا اليػػـو مػػا أظنػػقم  ػػاف يتخ ػػا طػػف القاىيػػة 
ىافن بينقم وبينها ص ة حب حميمةت  اف يرسؿم صرخاتق الشعرية االخيرة واػو يحتضػر ط ػا 

ىالقاىية اذا  ضرورة م حة  (3)سرير العذاب، ومع ذلؾ  اف يتمسؾ بالقاىية ويرىض اف يف تها"
د رواد الشعر الحر، ولـ يهم واا النها قائمة ىي شعراـ، واف اخذت ش ،  اخر، اػو ىػي طن

 الحقيقة اصعب مراسا  مف القاىية الموحدة، النق قائـ ط ا التنويع بيف حيف واخرت
وىػػي وقػػت متػػأخر، أ ػػدت الشػػاطرة ااميػػة القاىيػػة وضػػرورتها الفنيػػة والسػػي ولو ية،  

 وحددت ااميتها بنقاط، اي:
 تل ديد، ألنق ال ي تـز طوال  ثابتا  اىية تحديد لنهاية الشطر، وخاصة ىي الشعر االق ت3
القاىيػػة الموحػػدة توحيػػدا   زئيػػا  او   يػػا  ىػػي القصػػيدة الحػػرة قيػػر الطوي ػػة طػػوال  ىادحػػا   ت2

 تصب  وسي ة لخ ؽ وحدة ىي القصيدةت

 ػػس القاىيػػة وسػػي ة امػػاف واسػػتقرار ل قػػارئ، ىهػػو يحػػس اف الطريػػؽ واضػػ ، ط ػػا ط ت1
 القصائد قير المقفاةت 

تشعرنا القاىية بو ود النظاـ ىػي ذاػف الشػاطر، وتنسػيؽ الف ػرة لديػق ووضػوح الرؤيػة  ت1
 الشعرية وقوة الت ربةت

 ت شؼ لنا القاىية طف االى ار الداخ ية ىي اطماؽ ال،وطي طند الشاطرت ت5

اف القاىيػػػػة ذات تػػػػأثير قػػػػامض وسػػػػحرا وقػػػػوا ىػػػػي نفػػػػس القػػػػارئ، اشػػػػبق بالتيػػػػار  ت6
هربائي يسرا ىي  و القصيدة، ويرقرؽ ىي الفاظها قػوة مغناطيسػية ت تػذبنا دوف ال 

 اف نع ـ لماذات

 تضيؼ القاىية نغما  و وا  الا القصيدةت ت7

 لق مناىع طظيمة احيانا ت -القيد–اف طيب القاىية  ت8

                                                                                                                         
 ت95دراسة ومختارات:  -ينظر: نازؾ الم،ئ ة (1)

 ت15، نازؾ الم،ئ ة: القاىية ىي الشعر العربي المعاصر (3)
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اف تػػرادؼ القػػواىي يعطػػي احساسػػا  بػػأف الشػػاطر لديػػق طزيمػػة، وخاصػػة ىػػي الشػػعر  ت9
 )نػػػازؾ(ت وبهػػػذ  النقػػػاط يظهػػػر لنػػػا اف (3)يػػػة اػػػي قتػػػاؿ ومصػػػاولةالثػػػورا، الف القاى

يبحثػػاف طػػف قاىيػػة ال يبحػػث طنهػػا ىػػي قائمػػة مػػف ال  مػػات التػػي تنتهػػي  )السػػياب(و
نما اي   مة بيف  ؿ ال  مات يستدطيها السياؽ الموسيقي والمعنوا  نهاية واحدة، وا 

 ت(2)ل شطر الشعرا

ر الا التحرر مف االوزاف القديمة، وذلؾ ودطت الشاطرة ىي بيانها األوؿ ل شعر الح
، الف الػوزف قيػد يحػد مػف  (1)طف طريػؽ التمػرد ط ػا نظػاـ البيػت، والت،طػب بعػدد التفاطيػؿ

ت (1)حرية التعبيرػ ويمنع االضاءات الشعرية التي تميز الصورة الشػعرية طػف الصػورة النثريػة
غييػر صػعبة وخطػرة، اليقػو  ول نها تر  اف التحرر مف الػوزف يشػ ؿ خطػورة، واف حريػة الت

ت الف الت،طب بالوزف يسػتتبعق تنويػع ىػي لغػة الشػعر مػف حيػث (5)ط يها سو   بار الشعراء
اذا حػػػػدث التغييػػػػػر ىػػػػي لغػػػػػة الشػػػػعر، ىػػػػػ ف االوزاف والقػػػػواىي واالسػػػػػاليب  (6)ال فػػػػظ والمعنػػػػػا

داخػػػؿ والمػػػذااب سػػػتتزطزع قواطػػػداا  ميعػػػا ، الت ػػػارب الشػػػعرية سػػػتت ق ات ااػػػا  سػػػريعا  الػػػا 
ت ول ف اذا التغيير ىي االس وب "ليس خرو ػا  (7)النفس، بعد أف بقيت تحـو حولها مف بعيد
نما او تعديؿ لها" ، و اء اذا التغيير مسايرا  ل تطػور الحاصػؿ ىػي (8)ط ا طريقة الخ يؿ، وا 

المعاني واالساليب، وبذلؾ ت وف الشاطرة قػد اىػادت ىػي تطػوير االوزاف الشػعرية مػف الشػعر 
، وقػػػاؿ (3)  يػػػزا، واطترىػػػت بأنهػػػا تػػػأثرت بأسػػػ وب الشػػػاطر االمري ػػػي )اد ػػػار الػػػف بػػػو(االن

                                           
، والنقػػد االدبػػي وقضػػايا الشػػ ؿ ، وينظػػر مصػػدر  انػػاؾ272-251دراسػػة ومختػػارات : -ينظػػر: نػػازؾ الم،ئ ػػة (3)

 ت316-311الموسيقي ىي الشعر ال ديد: 

 ت67ينظر: الشعر العربي المعاصر قضايا  وظواار  الفنية والمعنوية:  (2)

 ت35-2/31ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (1)

 ت128ينظر: التيارات المعاصرة ىي النقد االدبي، بدوا طبانة:  (1)

 ت26-32ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (5)

 ت28/ 2ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (6)

  ت28/ 2ينظر: ـت ف:  (7)

 ت2/35ـتف :  (8)

 ت2/21: ديواف نازؾ الم،ئ ةينظر:  (3)
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ؽ الػػػػنظـ ئػػػػ)منيػػػػؼ موسػػػػا( بػػػػأف الشػػػػاطرة نق ػػػػت الػػػػا الشػػػػعر العربػػػػي الحػػػػديث بعػػػػض طرا
 ت(2)االن  يزية

ال  انػػت  )نػػازؾ(اف موسػػيقا الشػػعر ال ديػػد طنػػد  التنشػػأ مػػف األلفػػاظ ىػػي ذاتهػػا، وا 
ت وانمػػا االلفػػاظ ت تسػػب (1)موسػػيقية واػػي ىػػي سػػياقها النثػػراااللفػػاظ  ميعهػػا تم ػػؾ صػػفة ال

موسيقااا مف خػ،ؿ السػياؽ الػذا ينسػ ق الشػاطر، وط،قتهػا الخفيػة بمػا حولهػا مػف االلفػاظ 
ت وبااتمػاـ الشػاطرة (1)االخر  وما تبثق مف معاٍف توحي بها االلفاظ دوف اف تشخصها تماما  

انظمة موسيقية البػد مػف دراسػتها وحػداا وىػي بالش ؿ الموسيقي مف حيث او قواطد تتبع، و 
ت ويظهػػػر ااتمامهػػػا بػػػالعروض (5)سػػػياؽ معػػػزوؿ، اىػػػردت ل شػػػعر الحػػػر طروضػػػا  خاصػػػا  بػػػق

، واشػػتراطها ط يػػق بػػأف يسػػتعيف بضػػبط ئالخ ي ػػي مػػف خػػ،ؿ وصػػيتها ل شػػاطر العربػػي الناشػػ
والبنػد  العروض وصحة استخدامق ىي الشعر مف خ،ؿ التخميس والتشطير ونظػاـ الػدوبيت

واال ػػازة وقيراػػا مػػف القوالػػب االيقاطيػػة التػػي طفػػا ط يهػػا الػػزمفت وي ػػب اف يتبػػع الشػػاطر 
استراتي ية المراحؿ التي تقتضي إال ينتقؿ الشػاطر مػف اطػار العػروض الشػطرا إلػا اطػار 

ت ومف (6)العروض الحر اال بعد اف ي وف قد استوىا مهارات إ ادة األوؿ حتا يتفرغ ل ثاني
العروض   زء مف ت ربتها لتقنيف الشعر الحر، ىاستنبطت اصوؿ اذ  الت ربة،  انا شغ ها

 ت(7)واسست االوزاف ط ا التفعي ة المتنوطة العدد، وط ا البحور الصاىية والبحور الممزو ة
ومف  م ة ااتمامها بػالعروض الخ ي ػي، قيامهػا برصػد بعػض المشػ ،ت واألخطػاء 

 اصريها مف الشعراء، واامها:العروضية التي و دتها شائعة طند مع
: اف الشػػعر الحػػر، يت ػػوف مػػف شػػطر واحػػد، ولػػيس ىيػػق قيػػر الخلةةب نةةين الالتةة ي  ت 3

الضػػرب، واف "الشػػطر االوؿ ىػػي القصػػيدة الحػػرة يعػػيف ل شػػاطر خاتمػػة  ػػؿ شػػطر تػػاٍؿ يػػرد 

                                           
 ت116اد ىي االدب الحديثتتت: ينظر: نظرية الشعر طند الشعراء النق (2)

 ت317ينظر: الصومعة والشرىة الحمراء:  (1)

 ت317: ـتفينظر: (1)

 ت333-77ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (5)

 ت311-331ينظر: ساي ولو ية الشعر ومقاالت اخر :  (6)

 ت75-67ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (7)
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ىيهػػا، سػػواء ا ػػاف البحػػر صػػاىيا  اـ ممزو ػػا ت ومعنػػا اػػذا اف وحػػدة الضػػرب قػػانوف  ػػار ىػػي 
ت ولهػػػذا ىضػػػ ت الشػػػاطرة اف تضػػػع نظامػػػا  محػػػددا  (3)دة العربيػػػة مهمػػػا  ػػػاف اسػػػ وبها"القصػػػي

لقصيدة التفعي ة، بعدما خر ت القصيدة الحرة ط ػا الػنظـ النمطيػة ل قصػيدة التق يديػة، واوؿ 
مػػػف ت ػػػاوز اػػػذا النظػػػاـ، اػػػي الشػػػاطرة نفسػػػها، وىػػػي  ثيػػػر مػػػف قصػػػائداا مػػػف مثػػػؿ )مػػػر 

متفػاط ف ومتفػاط،ف ومتفػاط،تف( )ال امػؿ، اذ  معػت بػيف  التي بنتها ط ا بحر (2)القطار(
التػي بنتهػا الشػاطرة ط ػا الرمػؿ، و معػت  (1)وىي قصيدة )الخيط المشدود ىي ش رة السرو(

التػػي بنتهػػا ط ػػا ذلػػؾ ، ثػػـ  (1)بػػيف )ىػػاط،ف وىػػاط ف وىػػاط،تف وىع ػػف( وقيراػػا مػػف القصػػائد
 ي،ت ل ػف حػددتها دوف قيراػا مػف طدلت طف رأيها اذا وسمحت ل شاطر ب واز  مع التش

 التش ي،ت، واي:
أت  واز ا تماع التفعي ة مع ممدوداا ىي ضرب القصيدة ىي ثػ،ث مواضػع واػي، ا تمػاع 

 ىعؿ مع ىعوؿ، وىع ف مع مفعوؿ، ومفاط يف مع مفاطي،فت
بت  واز ا تماع  ػؿ مػا يصػ  وقوطػق ىػي العػروض والضػرب ىػي البيػت العمػودا القػديـ، 

ف ت تمػػػػع ىػػػػي اضػػػػرب القصػػػػيدة الحػػػػرة )ىػػػػاط ف وىػػػػاط،تف وىعػػػػؿ وىعػػػػولف وبػػػػق ي ػػػػوز ا
اػػذ  الت ػػاوزات ىػػي شػػعراا، واػػذا مػػانرا  ىػػي  )نػػازؾ(ت وقػػد طبقػػت (5)ومسػػتفع ف ومفعػػولف(

، اذ ن د اضرب )ىاط،تف وىػاط،ف( وامػا ي تمعػاف (6)قصيدتها )د اف القرائيف الصغيرة(
 ت(7)خر  طروضا  ىي بيت واحدىي قصيدة واحدة، وال ت وف احدااما ضربا  واال

: و ود الزحاؼ ىي تفعي ة الر ز، وتر  الشاطرة اف معاصػريها ا ثػروا . المت ل  الثاني 2
 ت(3)مف استعماؿ الزحاؼ ىي الر ز، حتا اف ال مهور بدأ يعزؼ طف قراءة الشعر الحر

                                           
 ت66قضايا الشعر المعاصر:  (3)

 ت2/61اف نازؾ الم،ئ ة: ينظر: ديو  (2)

 ت396-387/ 2ينظر: ـتف :  (1)

 ت191-186/ 2ينظر: ـتف:  (1)

 ت29ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (5)

 ت91-71ينظر: يغير الوانق البحر:  (6)

 ت85-81ينظر: ميزاف الشعر، بدير متولي حميد:  (7)

 ت91ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (3)
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صػػ،دة : مشػػ  ة الوتػػد الم مػػوع، وتػػر  الشػػاطرة اف الوتػػد يتصػػؼ بال. المتةة ل  الثالثةة 3
والقوة، ويػتح ـ ىػي طبيعػة ال  مػة التػي يػرد ىيهػا، ىيشػقها طنػدما يػرد ىػي اولهػا الػا شػقيف 

ت وتػػر  الشػػاطرة اف الشػػاطر القػػديـ تخ ػػص مػػف (2)ىيقطػػع بػػذلؾ اوصػػالها ويضػػيع تماسػػ ها
تح ػػـ الوتػػد بطرائػػؽ مخت فػػة، ىهػػو امػػا يػػورد  ىػػي اخػػر ال  مػػة، او ىػػي النصػػؼ االوؿ مػػف 

 ت(1)اخر  صوت ط ة ال  مة ط ا اف ي وف
، وقػد اطترضػت الشػاطرة ط ػػا ز ػػر : و ػػود )مسػتفع،ف( ىػي ضػرب ال. المتة ل  الاانةة 4

اذ  الظاارة ىي الشعر الحر، ألف االذف بطبيعتها تم  التذييؿ ىي الر ز، لشناطة وقعق، 
ت ومػػػف انػػػا نفهػػـ اف لقصػػػيدة التفعي ػػة نظامػػػا  طروضػػػيا  (1)والنػػق اليقػػػع ىػػي الشػػػعر العربػػي

، ىهو يتشابق ىػي التفعػي،ت ىػي االشػطر تشػابها  تامػا ، وباسػتدطائق التفعي ػة المنفػردة معينا  
 شرط ال ي وز الخػروج ط يػق، ممػا يعطػي صػفة االلتػزاـ ل شػعر الحػر، ولػيس  رىي الشط

ت ىهػػو شػعر  ػػار ط ػا قواطػػد (5)صػفة الفوضػا،  مػػا حػاوؿ دطػػاة القػديـ اف يضػػيفو  اليهػا
لخطػػػأ والصػػػواب العروضػػػي،  مػػػا يصػػػ  ط ػػػا الشػػػعر العػػػروض العربػػػي، ويصػػػ  ط يػػػق ا

ت ولػػذلؾ (7)ت واف أا خػػروج طػػف وحػػدة الضػػرب خػػروج ط ػػا مبػػادئ الشػػعر الحػػر(6)القػػديـ
 ت(8)اف لهذ  القيود اسبابا  ذوقية و مالية وموسيقية )نازؾ(رأت 

وط ا الرقـ مف ريػادة الشػاطرة ل شػعر الحػر، لػـ تتخػؿك ىػي نظمهػا ل شػعر الحػر طػف بحػر  
وا ، ىقػػد تنوطػػت البحػػور التػػي اسػػتخدمتها، اذ لػػـ يبػػؽ أا بحػػر مػػف بحػػور الشػػعر دوف سػػ

ت وبااتمامهػػػا بقضػػػايا العػػػروض م نهػػػا مػػػف الريػػػادة ىػػػي النقػػػد (3)العربػػػي إال ونظمػػػت ىيػػػق
 العروضيت

                                           
 ت81-82ينظر: ـتف:  (2)

 ت81: ـتفينظر:  (1)

 ت315ينظر: ـتف :  (1)

 ت351ينظر: طف ال غة واالدب والنقد:  (5)

 ت73ينظر: ابف زيدوف ىي مقاييس الشعر العربي ال ديد، وليـ الخازف:  (6)

 ت96ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (7)

 ت95-93ينظر: ـت ف:  (8)

 ت95-87دراسة ومختارات: -ونازؾ الم،ئ ة ،288-276وى رية: ينظر: بدر شا ر السياب دراسة ىنية  (3)
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اف حداثة الشعر لـ ت ف بالثورة ط ا العروض العربي، بؿ اي ثورة  )البياتي(وير  
ثورة الحداثة لـ ت ف قائمة ىي االطار التق يدا بقدر مػااي  ط ا طرائؽ التعبير، الف اساس
ت وذاػب بعػد ذلػؾ يبحػث طػف ايقػاع  ديػد يػت،ءـ وايقػاع (2)ثورة ىي حضور الشػاطر وقيابػق

الت ربة ال ديدة، ت ربة تقويض أبنية قديمة، واختيار اثمف ماىيهػا لتشػييد بنػاء  ديػد يع ػس 
 ت(1)الواقع المعايش

اع طنػػد  مرتبطػػا  بموقفػػق الػػداخ ي ومضػػمونق الشػػعرا، تمػػرد ولمػػا  ػػاف مفهػػـو االيقػػ
اتيف ؤ ط ػػا الػػوزف والقاىيػػة ىقػػاؿ: "آف لنػػا أف نقضػػي ط يهمػػا قػػدر االم ػػاف ألنهمػػا لػػـ يعػػودا مػػ

اوؿ  )البيػػاتي(اف  )نػػازؾ الم،ئ ػػة(ولهػػذا رأت  (1)لت اربنػػا ال ديػػدة وألزمػػة ضػػميرنا وحريتنػػا"
،ت مػف القاىيػة الموحػدة، اذ حػدث ذلػؾ تػدري يا  شاطر مػف شػعراء الشػعر الحػر حػاوؿ االنفػ

ت والحػؽ اف (5)ىي شعر ، ىبدأ يترؾ اشطرا  سائبة بيف االشػطر المقفػاة، ثػـ تخ ػا طنهػا تمامػا  
مػػف شػػعراء الحداثػػة الػػذيف  ػػانوا يتمسػػ وف ىػػي مػػراح هـ االولػػا بػػايراد القاىيػػة ىػػي  )البيػػاتي(

ف يهػػتـ بهػػا ويحػػاىظ ط ػػا االنمػػاط  ػػا 3971شػػعراـ، ىفػػي نتا ػػق الشػػعرا الػػذا سػػبؽ طػػاـ 
ت وديوانق )اباريؽ مهشمة( خير دليؿ ط ا ذلؾ الحفاظ مع التنويع ىي (6)التي يضعها لقواىيق

ل قواىي المتنوطة قصيدتق )ول ف األرض تدور( التػي  )البياتي(ت ومف استخدامات (7)اش الها
يع اف نقػػوؿ اف تتحػػرؾ ط ػػا ثمػػاف م موطػػات تتػػوزع ط ػػا ث،ثػػة اشػػ اؿت  ومػػف انػػا نسػػتط

حر ػػة الحداثػػة الشػػعرية ىػػي العػػراؽ لػػـ تق ػػؿ مػػف ااميػػة القاىيػػة، ول ػػف معظػػـ شػػعرائها  ػػانوا 
يولوف تنويع القػواىي ااميػة بالغػةت وربمػا ي ػوف اػذا وراء ن ػاح الشػعر الحػر واخفػاؽ الشػعر 

 ت(3)المرسؿ الذا تخ ا طف القاىية

                                           
 ت2/13ينظر: ديواف طبد الوااب البياتي:  (2)

 ت2/37ينظر: ـت ف:  (1)

 ت71، 3951، بيروت، آب، 8ا ابة البياتي طف استفتاء م  ة ادداب ، ع (1)
 ت61بياتي: ، وسيرة ذاتية لسارؽ النار، طبد الوااب ال51-52ي  و ية الشعر ومقاالت اخر : اينظر: س (5)

 ت113ينظر: دير الم،ؾ:  (6)

 ومعظـ قصائد اذا الديوافت 26-21و 21-36و 31-33و 31-8ينظر: اباريؽ مهشمة:  (7)

 ت97ينظر: موسيقا الشعر العربي، ش را طياد:  (3)
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مػف قصػائد  ط ػا الػرقـ مػف  طػف الػوزف العربػي ىػي أا قصػيدة )البيػاتي(ولػـ يبتعػد 
ت ومػػف الغريػػب حقػػا  اف الػػوزف الشػػعرا المػػوروث بقػػي مسػػيطرا  (2)دطوتػػق الػػا القضػػاء ط يػػق

ط يق، ىهو يربط بيف الوزف ونمط التقنية التػي يعتمػداا البحػر ىػي شػ ؿ القصػيدة مػف  هػة، 
قػػاع يعتمػػد ط ػػا اي (1)وبػػيف الت ربػػة الشػػعورية مػػف  هػػة اخػػر ت ىفػػي قصػػيدتق )وردة الػػث  (

سػريع يتناسػب مػع الفضػاء الحر ػي الػذا منحػق بحػر القصػيدة واػو )الرمػؿ(، واطتمػد ايضػػا  
 ت(1)ط ا التدوير، واف  اف  زئيا  إالن انق من  القصيدة  وا  مف القدرات الحر ية ال ديدة

ممػػػا تقػػػدـ ، نفهػػػـ اف موسػػػيقا الشػػػعر الحػػػر ليسػػػت رتيبػػػة، واف الشػػػعر الحػػػر لػػػيس 
شعر موزوف ومقفا واف تنوطت قواىيق ط ا وىؽ منه ية الت ديد خرو ا  ط ا اصولق، ىهو 

الذا تتط بػق حضػارتنا وثقاىتنػا، وقصػيدة الشػعر الحػر لػـ تحطػـ الشػ ؿ القػديـ، وانمػا قامػت 
بتعدي ق ط ا وىؽ قانوف التطور والتغيير، واف الش ؿ القػديـ لػـ يتسػع لت ػاربهـ ال ديػدة ممػا 

 تتحتـ االمر ط ا وحدة البيت اف تتحطـ
 
 
 
 
 
 
 

 مفهوم الحداثة في المستوى الداللي

تمػػرد رواد الشػػعر الحػػر ط ػػا المضػػموف التق يػػدا ىػػي الشػػعر العربػػي، تمػػردا  سياسػػيا   
وا تماطيػػا  وى ريػػا  وميتاىيزيقيػػا ت و ػػاء تمػػرداـ اػػذا، بعػػد أف ىتحػػوا طقػػولهـ وو ػػد نػػاتهـ الػػا 

                                           
 ت71داب: دينظر: ا ابة البياتي طف استفتاء م  ة ا (2)

 ت85-81ينظر: بستاف طائشة، طبد الوااب البياتي:  (1)

 ت29ينظر: القصيدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية والبنية االيقاطية:  (1)
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ت (3)بع الػرؤ  الف سػفية والعالميػةت ارب العالـ الغربي القديـ والحديث، ممػا طبػع شػعراـ بطػا
اثر واض  ىي شاطرية الرواد، اذ اططا لمضمونها الشعرا أرضية تتحرؾ  )الليوت(و اف 

 ت(2)ط يها وخ فية تصدر طنها
قبؿ اف نتحدث طػف مفهػـو حػداثتهـ ىػي المسػتو  الػداللي، أر  انػق يتحػتـ ط ينػا اف  

احػػػؿ ابػػػداطهـ الشػػػعرا المخت فػػػة، ن قػػػي نظػػػرة طامػػػة ط ػػػا طبيعيػػػة المفهػػػـو الشػػػعرا ىػػػي مر 
والتعػػرؼ ط ػػا قايػػة الشػػعر طنػػد  ػػؿ شػػاطر مػػف شػػعراء الشػػعر الحػػر، الف مفهػػـو الشػػعر 
وقايتق، ودور الشاطر، طند شعراء الشعر الحر يتغيراف مف مرح ة الا اخر ، واذا التغيير 
والتحػػػوؿ لػػػـ يقتصػػػر ط ػػػا شػػػاطر دوف سػػػوا ، وانمػػػا ينطبػػػؽ بو ػػػق طػػػاـ ط ػػػا رواد الشػػػعر 

 ت واذا التحوؿ ، قالبا  ماي وف متص،  بتق ب ظروؼ الحياة مف حولهـت(1)لحرا
: االولػػا (1)ل شػػعر ط ػػا ث،ثػػة مراحػػؿ )السػػياب(قسػػـ معظػػـ البػػاحثيف مراحػػؿ ابػػداع  

واػػي المرح ػػة الرومانسػػية، ومفهػػـو الشػػعر ىػػي اػػذ  المرح ػػة اػػو مفهػػـو ذاتػػي، والشػػعر تػػوأـ 
د  حيدا  شام، ، وطدن الق ب او مصدر إلهػاـ الشػعرت ودور بينهما تو  )السياب(الحب، وقد وحن

ت والمرح ػة الثانيػة اػي مرح ػة التزامػق بالواقعيػة ال ديػدة، (5)الشاطر انػا دور الخػالؽ والمبػدع
ومفهـو الشعر، انا يصب  ا ثر شمولية مف الفردية، والشعر او الفف الذا يعبػر طػف واقػع 

اف تعبير  طف اى ار العصػر ومضػامينق اػو إىصػاح االمة، لي وف شعرا  صادقا  ىي تعبير ، و 
طف ىهمق ل دور المهـ الذا ي ب اف يشغ ق الشعر، إذ "إف الشعر ىي اذا العصر، ال يػزاؿ 
ـ  لق خطر ، واف الشاطر اليزاؿ  ما  اف منذ القػديـ نبيػا  بػيف النػاس، يرشػداـ ويهػديهـ، ويقػون

اف المضػػموف الػذا اليمثػؿ حقػػائؽ  ب()السػيات وقػد ادرؾ (3)مػا اطػوج مػف طبػػاطهـ واذواقهػـ"

                                           
 ت355-351ينظر: طف ال غة واالدب والنقد:  (3)

 ت355ينظر: ـتف :  (2)

 ت218دراسة ىنية وى رية:  السيابينظر: شعر بدر شا ر  (1)

-328شا ر السياب دراسة ىنية وى رية: ، وشعر بدر 313-12ينظر: بدر شا ر السياب حياتق وشعر :  (1)
 ت311

 ت328ينظر: شعر بدر شا ر السياب دراسة ىنية وى رية:  (5)

 ت21الم موطة الشعرية ال ام ة، شاذؿ طاقة:  (3)
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العصػػر اليمػػن  الشػػاطر و ػػودا  مػػؤثرا ، واػػذا مػػا أ نػػد  حػػيف رأ  اف شػػعر  "بنػػاء ىنػػي  ديػػد 
 ت(2)وات ا  واقعي  ديد،  اء ليسحؽ الميوطة الرومانتي ية وادب االبراج العا ية"

دب نفسػػػق مػػػف دطػػػاة االدب الػػػواقعي قػػػائ، : "اننػػػي مػػػف دطػػػاة األ )السػػػياب(وي عػػػؿ  
الواقعي او الم تـز أو سمنق ما شئت ، ى فن ما تػدطو  وردة يبقػا وردة واف سػمينا  باسػـ آخػر 

؟ اف الواقعيػػة التػػي يػػؤمف بهػػا )السػػياب(ت ول ػػف ايػػة واقعيػػة يػػؤمف بهػػا (1) مػػا يقػػوؿ ش سػػبير"
اػػي الواقعيػػة التػي تحػػدث طنهػػا )سػتيفف سػػبندر( ىػػي محاضػرتق )الواقعيػػة ال ديػػدة  )السػياب(
واػي واقعيػة تم ػف الشػاطر مػف تح يػؿ م تمعػق تح ػي،  يحػوا ا بػر قػدر مم ػف مػف  والفػف(،
ت واػػي واقعيػػة تنبػػع مػػف نفػػس الشػػاطر، واقعيػػة لهػػا الػػدور ىػػي توثيػػؽ الع،قػػة بػػيف (1)الحقػػائؽ

ذلؾ حيف قاؿ: "أنا مف المؤمنيف بأف ط ا الفناف دينا   )السياب(الشاطر والم تمع، وقد بيف 
–م تمع البائس الذا يعيش ىيق ول نني ال أرتضي اف ن عػؿ الفنػاف ي ب أف يؤديق لهذا ال

طبدا  لهذ  النظريػة والشػاطر إذا  ػاف صػادقا  ىػي التعبيػر طػف الحيػاة ىػي  -وبخاصة الشاطر
 ػػؿ نواحيهػػا، ى،بػػدن مػػف أف يعبنػػر طػػف آالـ الم تمػػع وآمالػػق ، دوف أف يدىعػػق أحػػد الػػا اػػذا، 

اػػو وأحاسيسػػق الخاصػػة التػػي اػػي ىػػي أطمػػؽ  ادمػق مػا أنػػق مػػف الناحيػػة االخػػر  يعبػػر طػػف 
 قبدطوتػق التنظيريػ )السػياب(ولػـ ي تػؼ  (5)أقواراا أحاسيس اال ثرية مف أىراد اذا الم تمع"

، التػػي اسػػتطاع بوسػػاطتها اف (6)ىقػػط، ىنػػرا  يطبقهػػا ىػػي قصػػيدتق المشػػهورة )انشػػودة المطػػر(
ي الو داف العربي، وصور الشاطر يرصد تمزقات الواقع العربي، وصراع المفاايـ القاطنة ى
ىػػي مرح تػػق الثانيػػة  )السػػياب(ت ؼ(3)ىيهػػا معانػػاة ال يػػؿ وسػػوداوية المرح ػػة واحػػ،ـ المسػػتقبؿ

 شاطر م تـز ط ا مستو  الو ود والواقعيةت

                                           
 ت69، بدر شا ر السياب: ع يقاتت (2)

 ت22: سائؿ تعريؼ العرب بنتا هـ الحديثو  (1)

 ت321ينظر: بدر شا ر السياب الر ؿ والشاطر:  (1)

 ت8اساطير:  (5)

 ت183-171/ 3ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (6)

 ت23ينظر: دراسات ىي الشعر العربي الحديث:  (3)
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ومرح تق الثالثة  انػت مرح ػة ارتػداد الػا الػذات، واسػتن ر الشػاطر ل ػؿ مػا  ػاء مػف  
، ورأ  انق مف اال ىضؿ ط يػق اف ي تػب مػا ي ػيش ىػي نفسػق، واف ي ػوف مفهػـو شعر  الم تـز

 :(1)طف ذلؾ ىقاؿ )السياب(، وطبر (2)الشعر وقايتق ذاتييف، وبعيديف طف االلتزاـ
 لقد سئـ الشعر الذا  اف ي تبم  
  ما مؿَّ اطماؽ السماء المذنبم  
 ىأدما وأدمعا: 
 حروب وطوىاف، بيوتم تدمرم  

 وما  اف ىيها مف حياٍة تصدطنات
رومانسػػية ىػػي طاشػػقة ال يػػؿ، ومفهػػـو الشػػعر طنػػداا مفهػػـو  )نػػازؾ الم،ئ ػػة(وبػػدأت 

متصػػػ،  بالػػػذات الباطنيػػػة حينػػػا ، وبال،شػػػعور حينػػػا  آخػػػر، والشػػػاطر يعبػػػر طػػػف حاالتػػػق بفنػػػق 
ت وطبػػرت الشػػاطرة طػػف الشػػعر طنػػداا بأنػػق مغػػامرة باطنيػػة حدسػػية مط قػػةت (1)واح،مػػق معػػا  

زلهػا طػػف انط،قهػػا نحػو الواقػػع االنسػاني الصػػاخب، واذا طػػدنا ول ػف رومانسػػيتها اػذ ، لػػـ تع
الػا شػعراا بعػد مرح ػة طاشػقة ال يػؿ، ن ػػد اف مفهػـو الشػعر طنػداا اصػب  مفهومػا  انسػػانيا ، 
 قوالشػػػػاطر ولػػػػد ليراقػػػػب م ػػػػر  الحيػػػػاة، النػػػػق أصػػػػدؽ صػػػػوت معبػػػػر طػػػػف االنسػػػػاف وادمػػػػ

 ت(5)واحزانق
تعػػيش ىػػي البػػروج العا يػػة، وانمػػا اػػي  لػػـ ت ػػف الشػػاطرة انطوائيػػة طػػواؿ حياتهػػا، أو

شاطرة صورت واقع الحياة ومآسي الحروب وصور الم تمع، ولهذا وضعها معظـ الباحثيف 
و)طبػػد  (3)ىػػي ضػػمف الئحػػة الشػػعراء القػػومييف العػػرب، ومػػف اػػؤالء البػػاحثيف )س ت موريػػق(

                                           
 ت311ينظر: شعر بدر شا ر السياب دراسة ىنية وى رية:  (2)

 ت618-616/ 3ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (1)

 ت211دب العربي الحديثتتت: ينظر: نظرية الشعر طند الشعراء النقاد ىي األ (1)

 ت3/332ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (5)

 ت198:  3971-3811ينظر: الشعر العربي الحديث  (3)
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ذات نزطػػة ، واػػذا مػػا ي ع نػػا نقػػوؿ طنهػػا بانهػػا شػػاطرة (1)و)احمػػد مط ػػوب( (2)الرضػػا ط ػػي(
 وطنية وقوميةت
ل شعر ي اد ي ػوف مفهومػا  متناميػا  خػ،ؿ مراح ػق الشػعريةت ىقػد بػدأ  (البياتي)ومفهـو 

ذا رؤ  رومانسػػػية، إال اف الحػػػس ال مػػػاطي  ػػػاف قالبػػػا  ط ػػػا شػػػعر ، ومػػػف خػػػ،ؿ معايشػػػة 
لشعر ت ربتق الشعرية ن د اف الرؤ  الشعرية قد زادت  ثاىة وتعقيدا ، مف ديواف الا اخر، وا

طنػػد  اصػػب  بمثابػػة طم يػػة االرتطػػاـ بهػػذا العػػالـ، واف  تابتػػق اػػي نػػوع مػػف المعػػادؿ لو ػػود 
قايػة الشػعر، انسػانية،  )البيػاتي(ت وبهذا التنامي ي عػؿ (1)االنساف الذا يفنا ىي  ؿ لحظة

ويأسا ط ػا االنػزالؽ بالرومانسػية، ويحػدد وظيفػة الشػعر وىعاليتػق ىػي الواقػع، النػق يػر  اف 
الحػػؽ اػػو الػػذا ي تػػـز بػػالواقع االنسػػاني ب ػػؿ تناقضػػاتق وصػػيرورة قضػػايا ت ومػػف انػػا الشػػعر 

ت النهػـ ال يصػوروف الحقيقػة، ولػذلؾ (5)نرا  يثػور ط ػا دطػاة الفػف ل فػف ويصػفهـ بالمتسػوليف
ذاب يحقؽ قضيتق مف خ،ؿ شعر  لموا هة الظ ـ اال تماطي، والذؿ ال ػوني الػذا يوا هػق 

ت واي ػػاد حػػٍؿ لمشػػ  ة المػػوت التػػي (6)حقيػػؽ العدالػػة ط ػػا االرضاالنسػػاف رقبتػػا  منػػق ىػػي ت
 يوا ها الثورات

بػدور العػراؼ والنبػي، والي ػرر  شػبقأل شعر،  )البياتي(ودور الشاطر ىي ظؿ مفهـو 
البقػاع، ويحػاوؿ اي ػاد نظػاـ خػاص  ؼدروسا  لقنها مثػؿ المع ػـ، وانمػا يخ ػؽ ويتنبػأ ويستشػر 

ت بمعنػػػا اف (7)نسػػػاف مػػػف ا ػػػؿ أف يعبػػػر طػػػف المسػػػتقبؿل فوضػػػا االبديػػػة التػػػي يعيشػػػها اال
ل شػػػاطر رسػػػالة ونبػػػوءة خاصػػػة بػػػق، ومػػػف ثػػػـ اليم ػػػف الا شػػػاطر أف يضػػػع وصػػػية يم ػػػف 

شػاطر  )البيػاتي(يستخدمها الشعراء االخروف ط،مة ل هدايةت ومف انا نستطيع اف نقػوؿ اف 

                                           
 ت72-69دراسة ومختارات:  - ينظر: نازؾ الم،ئ ة (2)

 ت291ينظر: ىي الشعر العربي الحديث، احمد مط وب:  (1)

 ت236داثة وموتها: ينظر: اسئ ة الشعر ىي حر ة الخ ؽ و ماؿ الح (1)

 ت3/515ديواف طبد الوااب البياتي:  ينظر: (5)

 ت227ينظر: اسئ ة الشعر ىي حر ة الخ ؽ و ماؿ الحداثة وموتها:  (6)

 ت32-33دراسة ومختارات مف شعر طبد الوااب البياتي، صبرا حاىظ:  -ينظر: الرحيؿ الا مدف الح ـ  (7)
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الف ػرا العػاـ الػا واقعي، ول نق منحػاز الػا قضػية سياسػية، تم ػف مػف رىعهػا مػف المسػتو  
 المستو  الشعرا الخاصت

ومف خ،ؿ معرىتنا بمفهػـو الشػعر وقايتػق طنػد  ػؿ مرح ػة مػف مراحػؿ ابػداع شػعراء 
الشػػعر الحػػر، نػػر  انهػػـ قػػد وىقػػوا بػػيف المفهػػـو والغايػػة ىػػي ال انػػب التنظيػػرا، وطبػػروا طنػػق 

رومانسػيا  ل ػف  اصدؽ تعبير شعرا ، ىي  ؿ مرح ة، وبذلؾ يم ػف القػوؿ اف الشػعر الحػر ولػد
 الواقعية اي التي وص تق الا مرح ة النض  والب وغت

اما الحديث طف مفهـو حداثة شعراء الشعر الحػر ىػي المسػتو  الػداللي، ىاننػا ن ػد  
يخت ػػؼ طػػف حػػديثنا طػػف مفهػػـو شػػعراء المػػدارس التػػي سػػبقتها ىػػي مسػػتوياتها الدالليػػةت ألننػػا 

ف مرح ػػة الػػا اخػػر  طنػػد  ػػؿ شػػاطر مػػف ن ػػد اف المعبػػر طنػػق/ المضػػموف نفسػػق يخت ػػؼ مػػ
الرواد، بمعنا اف االخت،ؼ والتبايف يظهر طند الشػاطر الواحػد ىػي  ػؿ مرح ػة  ػاف لػق ىػي 
ذا تتبعنػػا مراحػػؿ شػػاطرية   ػػؿ منهػػا موقػػؼ ى ػػرا ي تػػـز بمضػػامينق ويعبػػر طنهػػا ىػػي شػػعر ت وا 

 ىرد منهـترواد الشعر الحر، يتض  لنا مفهـو حداثتهـ ىي المستو  الداللي طند  ؿ 
االولػػػا مضػػػمونا  يطفػػػ  بالرومانسػػػية  )السػػػياب( ػػػاف مضػػػموف الشػػػعر ىػػػي مرح ػػػة 

المم ػػوءة بعواطػػؼ الحػػب الثػػائر إذ " ػػاف ي فػػي أف ت مػػس حسػػناء  تػػؼ شػػاطرنا ىػػي إحػػد  
باحػػػات ال  يػػػةتت تسػػػألق ىػػػي حيػػػاء طػػػف موضػػػوع المحاضػػػرة التاليػػػةتت أو تتريػػػث الػػػا  ػػػوار  

ت ومضػمونق انػا يصػب حػوؿ (3)القصيدة الا شقيقة روح" وتحدثق ق ي، تت حتا تتحوؿ داخؿ
مػػف ديوانػػق )اسػػاطير( صػػد  لهػػذ  القضػػية،  )السػػياب(قضػػية اسػػاس اػػي الحػػب، وقػػد  عػػؿ 

، الذا نعد  مظهرا  مف مظاار حداثة شعر ت ولذلؾ  ػاف (2)قير أنق قشااا بالغموض الفني
ةت واػػذا مػػا  عػػؿ شػػعر  مضػػمونق االوؿ يفصػػ  طػػف احػػداث حياتػػق وانع اسػػق لمسػػيرتق الذاتيػػ

قالبا  ما يرتبط بعواطفػق، بمعنػا انػق يػربط الشػعر بعالمػق الػداخ ي، والشػعر الحػؽ طنػد  اػو 
ط ا دور العاطفة ىي  )السياب(الذا يؤثر ىي النفس، طف طريؽ طاطفة الشاطرت وقد ا د 

ائد  نتاج أا شاطر، ولشدنة تأ يد  ااميتها، نرا  ي عؿ القصائد التي تصدر مف طاطفة قصػ

                                           
 ت39ىظ: قريب ط ا الخ ي  يغني ل مطر، صبرا حا (3)

 ت7ينظر: اساطير:  (2)
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: " انػػت  مي ػػة منط قػػة ؼخاليػػة مػػف الت  ػػؼ، ويقػػوؿ طػػف قصػػيدة )ذات الرقػػي( لخالػػد الشػػوا
مف طاطفة ىخ ت مف الت  ؼت اف  ؿ   مة ىي قصيدتؾ تهنئة مف ربة الشعر لؾ ذلؾ انؾ 

ىالعاطفة اذا  اي ن اح الشاطر،   (3)أرضيت طاطفتؾ بها ثـ طدت ىأرضيت طاطفة قيرؾ"
لشػػػاطر اف يصػػػوغ الحقػػػائؽ ال ػػػاازة شػػػعرا ، النػػػق بػػػذلؾ يقتػػػؿ دور اليريػػػد مػػػف ا )السػػػياب(و

 العاطفة وما تؤديق ىي و داف المت قيت
الا مرح ة  )السياب(وبعد مرح ة )أساطير( التي تمث ت بالذاتية، والتي تحوؿ طنها 

، اخػػػذ 3958وانتمائػػػق ل حػػػزب الشػػػيوطي العراقػػػي قبػػػؿ طػػػاـ  قاخػػػر  واػػػي مرح ػػػة االشػػػترا ي
ة، وقػد تمث ػت اػذ  المرح ػػة ييفصػ  طػػف ااػـ القضػايا الحضػارية واالنسػػان مضػمونق الشػعرا

بحالػػػػػة مػػػػػف الصػػػػػراع بػػػػػيف االيمػػػػػاف باالنسػػػػػاف ودور  ىػػػػػي الحيػػػػػاة، وبػػػػػيف إلغػػػػػاء دور  وقتػػػػػؿ 
 ت(2)انسانيتق

احػد اطػراؼ اػذا الصػراع، ل ػأ الػا اسػ وب يعػدن  وسػي ة ىضػ ا  )السياب(ولما  اف 
، وحيف "ادرؾ ىقػداف الػروح، واضػمح،ؿ االنسػاف والثقاىػة قػاـ بتوحيػد  لتصوير الواقع المتأـز

نفسػػق، ى ريػػػا ، وىنيػػػا  مػػع  ػػػذور  الثقاىيػػػةت وطبػػػر بشػػ ؿ رائػػػع طػػػف إيقػػاع الحيػػػاة والمػػػوت ىػػػي 
واػػػذا االسػػػ وب اػػػو اسػػػتخداـ الرمػػػوز واالسػػػاطير  (1)العصػػػر الحػػػديث الػػػذا يعيشػػػق العػػػرب"

اػػذا االسػػتخداـ لػػـ ي ػػف اروبػػا  مػػف  القديمػػة العربيػػة والغربيػػة ىػػي مضػػمونق ال ديػػد، قيػػر اف
الواقػػػع ومشػػػا  ق، بػػػؿ ط ػػػا الع ػػػس ،  ػػػاف محاولػػػة منػػػق لتوحيػػػد اػػػذا الواقػػػع مػػػع االسػػػطورة، 

 وتوحيد االسطورة مع الواقعت
مػػف االسػػطورة منه ػػا   ديػػدا ، وطنصػػرا  ىػػاط،  مػػف طناصػػر قصػػيدة  )السػػياب( عػػؿ 

ر الػا ذلػؾ، طنػدما القػا   مػة ىػي الحداثة، ودطا الا إدخالها ىػي الشػعر الحػديث، وقػد اشػا
إحػػد  امسػػػيات م  ػػػة شػػػعر، ىقػػاؿ: "انػػػاؾ مظهػػػر مهػػػـ مػػف مظػػػاار الشػػػعر الحػػػديث: اػػػو 
ال  ػػوء الػػا الخراىػػة واالسػػطورة، الػػا الرمػػز، ولػػـ ت ػػف الحا ػػة الػػا الرمػػز، الػػا االسػػطورة، 

                                           
 ت21رسائؿ السياب:  (3)

 ت11مقاالت ىي الشعر ، ما د السامرائي:  -ينظر: رؤيا العصر الغاضب  (2)

 ت7ينظر: الحر ة التموزية وأثر اليوت ىي السياب، نذير العظمة:  (1)
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قػيـ  ةامس مما اي ط يق اليوت ىنحف نعيش ىي طالـ الشعر ىيق، اطني اف القيـ التػي تسػود
الشػػعرية، وال  مػػة الع يػػا ىيػػق ل مػػادة ال ل ػػروح وراحػػت االشػػياء التػػي  ػػاف بوسػػع الشػػاطر اف 
يقولها أو يحولها الا  زء مف نفسق، تػتحطـ واحػدا  ىواحػدا ، أو تنسػحب الػا اػامش الحيػاةت 
اذف ىػػػالتعبير المباشػػػر طػػػف ال،شػػػعر لػػػف ي ػػػوف شػػػعرا ت ىمػػػاذا يفعػػػؿ الشػػػاطر اذف؟ طػػػاد الػػػا 

الا الخراىات، التي مػا تػزاؿ تحػتفظ بحرارتهػا ألنهػا ليسػت  ػزءا  مػف اػذا العػالـ، االساطير، 
وبػذلؾ  (3)طاد اليها ليستعم ها رموزا ، وليبني منهػا طػوالـ يتحػد  بهػا منطػؽ الػذاب والحديػد"

نفهػػـ اف الحػػديث طػػف اسػػتخداـ االسػػطورة ىػػي الشػػعر لػػـ ي ػػف م فتػػا  ل نظػػر قبػػؿ تيػػار الشػػعر 
 بها يعود الا رقبتق ىي خ ؽ طالـ يرمز لعاـ الو ود الحقيقيت ياب()السالحر، وااتماـ 

ل،سػػطورة مفهػػـو واسػػع، اليقػػؼ طنػػد حػػدود القالػػب التعبيػػرا،  )السػػياب(اف مفهػػـو 
وانمػػػا اػػػو اسػػػاس مضػػػمونق الشػػػعرا الػػػذا يػػػنظـ قصػػػائد ، بمعنػػػا انهػػػا "صػػػورة مػػػف صػػػور 

ليهػػػػػا االنسػػػػػاف خػػػػػ،ؿ الػػػػػتقمص بػػػػػيف ذات الشػػػػػاطر والحضػػػػػارات والثقاىػػػػػات التػػػػػي اوصػػػػػا ا
ت (1)ت وقد استخرج منها الشاطر ابعادا  واقعية ط سها ط ا واقعػة الػذا يعػيش ىيػق(2)العصر"

ومػػػف ابػػػرز قصػػػائد  التػػػي اسػػػتطاع اف يوحػػػد ىيهػػػا بػػػيف ذاتػػػق وبػػػيف ت ربػػػة الواقػػػع المعػػػايش 
، (5)التػػػي رىعػػت ت ربتػػق مػػف ذاتيتهػػػا الػػا ت ربػػة  ونيػػة شػػػام ة (1)قصػػيدتق )انشػػودة المطػػر(

 بمعنا اف الشعر طند  اصب  ا ثر التزاما  بقضايا االنساف والحضارة ال ونيةت
ىػػي اػػذ  المرح ػػة يعتمػػد اطتمػػادا   بيػػرا  ط ػػا اسػػاطير البعػػث  )السػػياب(اف مضػػموف 

و)النهػػػر  (6)والػػػوالدة والت ػػػدد، وقػػػد ب ػػػغ البعػػػث او ػػػق ىػػػي قصػػػائد  )المسػػػي  بعػػػد الصػػػ ب(
الرمػػز االسػػطورا طػػف طريػػؽ تهػػديـ  سػػر المػػوت، ىيهػػا  )السػػياب(، التػػي حقػػؽ (3)والمػػوت(

قضػػػيتق التػػػي  ػػػاف يعػػػاني منهػػػا، والعبػػػور الػػػا والدة  ديػػػدةت ونفهػػػـ اف الغايػػػة االسػػػاس مػػػف 
                                           

 تنظر مصدر  اناؾ، وي11الرمز االسطورا ىي شعر بدر شا ر السياب، دتط ي طبد المعطي البطؿ:  (3)

 ت391بدر شا ر السياب والحر ة الشعرية ال ديدة ىي العراؽ:  (2)

 ت121ينظر: شعر بدر شا ر السياب دراسة ىنية وى رية:  (1)

 ت3/171ينظر: ديواف بدر شا ر السياب:  (1)

 ت311ينظر: اسطورة الموت واالنبعاث ىي الشعر العربي الحديث:  (5)

 ت3/157السياب:  ينظر: ديواف بدر شا ر (6)

 ت3/151:  ديواف بدر شا ر السيابينظر: (3)
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استخدامق لهذ  االساطير او ت سيد حالتق النفسػية التػي  انػت تحػس باضػطهاد قريػب ىػي 
، الػذا يمثػؿ خاصػية الم تمعت ومف ا ثر الرموز واالساطير دورانا  ىػي شػعر ، رمػز المسػي 

، ولقػػد اىػػاد منػػق الشػػاطر ا ثػػر مػػف ث،ثػػيف مػػرة ىػػي ديوانػػق )انشػػودة )السػػياب(متشػػابهة مػػع 
متخػػذا  منػػق رمػػزا  ل شػػاطر الػػذا يضػػحي بنفسػػق ىػػي سػػبيؿ احيػػاء م تمعػػقت ويتخػػذ  (2)المطػػر(

مػػػػف اسػػػػطورة السػػػػيد المسػػػػي  وسػػػػي ة ليتوحػػػػد معهػػػػا،  مػػػػا ىػػػػي قصػػػػيدتق )العػػػػودة  )السػػػػياب(
التي بنااا ط ا استعارات استمداا مف العهد ال ديد، واستعارات اخر  استمداا  (1)ل ي ور(

مف الصور االس،مية ، وقد استطاع اف يوىؽ "توىيقا  بينا  بيف ال انب الذاتي وبػيف ال انػب 
ىي اذا ال انب لـ ين و مف االتهاـ والعيوب،  التي  )السياب(ت ول ف ن اح (1)الموضوطي"

( اليػػة، حينمػػا قػػاؿ: " مػػا ن ػػد األسػػطورة، وت ػػؾ أخطػػر ظوااراػػا، تقػػتحـ و ههػػا )انػػس داود
أ واء القصيدة ىتشذ طف روحها العاـ، وتنبو طف طبيعة نسي ها الشعرا وتحػاوؿ أف ت ػوف 
استعراضػػا  لثقاىػػة الشػػاطر أو تأ يػػدا  مفػػتع،  لعصػػرية شػػعر  وحداثػػة أدواتػػق الفنيػػة ىتسػػقط ىػػي 

 ثيرا  ما نشػااد اػذ  الظػاارة، ألنػق  )السياب(ئفة، وىي شعر دائرة الرىض، وتنبذ  ؿ مادة زا
ت اف اتهػاـ )انػس داود( ل سػياب، يظهػر (5)قد حاوؿ أف يعتمػد اطتمػادا   بيػرا  ط ػا االسػطورة"

وشػػػػعراء الحداثػػػػة  )السػػػػياب(لنػػػػا و أنػػػػق يتناسػػػػا الػػػػدواىع التػػػػي  انػػػػت تقػػػػؼ وراء اسػػػػتخداـ 
 ل،ساطيرت ومف  م ة اذ  الدواىع:

التي تخص الحياة ىي الم تمع الحديث، والتي احدثت تحوال  خطيرا  ىػي  ػؿ دواىع ال ت3
 ت(6)مياديف الحياة، ومنها الشعر ط ا و ق الخصوص

الػػػدواىع الفنيػػػة، وتتمثػػػؿ ىػػػي ضػػػعؼ تػػػأثير ال ػػػرس الصػػػوتي ل   مػػػات وشػػػدة أسػػػر  ت2
الترا يػػػب ال فظيػػػة، ودىػػػع اػػػػذا العامػػػؿ شػػػعراء الحداثػػػة الػػػػا اي ػػػاد وسػػػائؿ الت نيػػػػؾ 

                                           
 ت157و 113و 121و 118و 111/ 3ينظر: ـتف :  (2)

 ت127-121/ 3: ـتفينظر:  (1)

 ت9ينظر: الحر ة التموزية وأثر اليوت ىي السياب:  (1)

 ت215-211: الحديثاالسطورة ىي الشعر العربي  (5)

 ت82ينظر: األدب ىي طالـ متغير:  (6)
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ثػػػة مػػػف "م ػػػاز ورمػػػز واسػػػطورة إا الػػػا التصػػػوير المنظػػػور ال الػػػا التصػػػوير الحدي
 ت(3)المسموع"

ت (2)رقبة الشاطر الحديث بالعودة بال غة الا داللتها الهيروق يفيػة التصػويرية األولػا ت1
الف طػػالـ االسػػاطير اػػو طػػالـ بػػدائي لػػق ط،قػػة وثيقػػة ببدائيػػة وصػػيرورة ال غػػةت اف 

لمحاولػػػة الشػػػعراء ل تنويػػػع والت ديػػػد ىػػػي  ػػػو القصػػػيدة، الػػػدواىع السػػػابقة  انػػػت سػػػببا  
و ع هػػا ا ثػػر قػػدرة ط ػػا ال مػػع بػػػيف الػػذات والموضػػوع الخػػاص والعػػاـت وبعػػد اػػػذ  

باطتماد  ط ا المصادر الميثولو يػة والدينيػة  )السياب(الدواىع نستطيع اف نقوؿ اف 
خ ػؽ مضػمونا  والتاريخية، قد اقنا معنا القصيدة الحديثة، اطني انػق اسػتطاع اف ي

 ا ثر حداثة وتنوطا  ل قصيدة العربيةت

ىػػي مضػػمونها االوؿ طػػف امومهػػا الشخصػػية،  اط ػػة مػػف  )نػػازؾ الم،ئ ػػة(وتعبػػر 
ت ومػػػف أبػػػرز القضػػػايا التػػػي (1)ذذت بهػػػا محػػػور القصػػػيدة ػػػت اربهػػػا الحقيقيػػػة التػػػي طاشػػػتها وت

نهػػػا )طاشػػػقة ت  ػػػت ىػػػي سػػػيؿ اػػػذا المضػػػموف مسػػػألة الحػػػب، وقػػػد مارسػػػتق الشػػػاطرة ىػػػي ديوا
ط ػػا  (1)ال يػػؿ(، الػػذا يمثػػؿ بدايػػة مضػػمونها الػػذاتي، وبدايػػة حبهػػا، وىػػي قصػػيدة )بعػػد طػػاـ(

ال يم ػػف اف نضػع لػػق حػػدا  معينػا ، ألنهػػا مػػف خػػ،ؿ  )نػػازؾ(و ػق التحديػػدت والحقيقػػة اف حػب 
بحثها طف المحب الحقيقي ال تستطيع مف مشاطراا اال اف ت وف شاطرة متزنة، الف الحريػة 

 ت(5)وتة التستطيع اف تصنع تصورا  حقيقيا  ل ؿ قيمة حقيقيةالم ب
طمرىػػت الشػػاطرة ىػػي مرح تهػػا الشػػعرية االولػػا برومانسػػيتها المتشػػائمة، و انػػت تنظػػر 
الػا المػوت ط ػا أنػق مأسػاة الو ػػود، إذ قالػت: " ػاف مػف مشػاطرا إذ ذاؾ التشػاـؤ والخػػوؼ 

وء الشػػػاطرة الػػػا االحسػػػاس بالضػػػياع ت و ػػػاف اػػػذا التشػػػاـؤ سػػػببا  منطقيػػػا  ل  ػػػ(3)مػػػف المػػػوت"

                                           
 ت29طبد الوااب البياتي والشعر العراقي الحديث، احساف طباس:  (3)

 ت116ينظر: المدخؿ الا النقد االدبي الحديث، محمد قنيمي ا،ؿ:  (2)

 ت61-62نازؾ الم،ئ ة دراسة ومختارات: : ينظر  (1)

 ت3/631نازؾ الم،ئ ة:  : ديوافينظر (1)

  ت2/379ينظر: ـتف :  (5)

 ت3/9ازؾ الم،ئ ة: ينظر: ديواف ن (3)
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والغربةت وقالت طنها )خالدة سعيد(: "االخروف طنها اقراب، العػالـ حولهػا قريػب ىػي سػائر 
ت والحقيقػػة اف طبيعػػة الشػػاطرة اػػي التػػي (2)قصػائداا، نمػػر بهػػا وحيػػدة، تغنػػي مشػػاطراا ىقػط"

طبػػد ا  المهنػػا(  ع تهػػا تعػػاني مػػف االحسػػاس بالغربػػة التػػي ذ رتهػػا )خالػػدة سػػعيد(ت وذ ػػر )
 ، واي:)نازؾ(انواع االقتراب التي طانت منها 

 اقتراب ا تماطي: ويتمثؿ بموقفها المتعارض مف العرؼ والتقاليد اال تماطيةت ت3
 اقتراب ى را: ويمثؿ معاناة الشاطرة مف مأساة الو ود االنسانيت ت2

نفسها تتوؽ اقتراب نفسي: وقد انتاب اذا النوع مف االقتراب الشاطرة بالشعور ب ف  ت1
 الا االنعتاؽ مف اذا العالـت

ت (1)اقتراب ابداطي: وتمثؿ بت ربتها ال ديدة، بمعنا رقبتها ىػي إحػداث شػ ؿ  ديػد ت1
 انػػت مخ صػػة لػػذاتها، النهػػا ااتػػزت امػػاـ  ػػؿ المعػػايير  )نػػازؾ(ومػػف انػػا نػػدرؾ اف 

 التق يدية، واذا ما ولد مشاطر الغربة طنداات

االولػػا، بعيػػدة  ػػؿ البعػػد طػػف المضػػاميف العامػػة، ىػػي مرح تهػػا  )نػػازؾ(وبهػػذا  انػػت 
واػػي تػػر  اف تصػػوير الحيػػاة والواقػػع لػػيس مػػف مهػػاـ الشػػاطر، وانمػػا اػػو مػػف طمػػؿ انػػػاس 

ت و ػػاء رأيهػػا اػػذا ىػػي مرح ػػة (1)مختصػػيف لهػػـ مػػف الدرايػػة والثقاىػػة التػػي تػػنفعهـ بهػػذا العمػػؿ
، اذ  انػت معروىػة ىػي بتصػوير ذاتهػا )نػازؾ(رقة ىي تتبػع شػؤونها وحػداا، وقػد انشػغ ت غم

اماؿ الو ود الخار ي واالنطواء ط ػا  ، وا  "الدؽن الدائـ ط ا أوتار اليأس والميؿ الا التشاـؤ
ولػذلؾ  (5)الذات انطواء  قريب الشبق بالمرض، اليعال  المشػ ،ت بػؿ يرىضػها ويبتعػد طنهػا"

ت ىهػػػػي ذابػػػػت لمعال ػػػػة حاالتهػػػػا الخاصػػػػة، ودطػػػػت الػػػػا معال ػػػػة الػػػػذات الباطنيػػػػة وحػػػػاال
ال،شعور، بعد اف وقؼ الشعر القديـ ط ا معال ػة السػ وؾ الخػار ي ل،نسػاف، والف الػنفس 

ت والسػػػبب يعػػػود الف اػػػذ  الحػػػاالت (3)البشػػػرية قامضػػػة ىػػػالتعبير طنهػػػا ي ػػػوف بشػػػ ؿ رمػػػزا

                                           
 ت18البحث طف ال ذور، خالدة سعيد:  (2)

 ت161-127: ، ضمف  تاب تذ ارا، طبد ا  المهنا ربة االقتراب طند نازؾ الم،ئ ةينظر: ت (1)

 ت267ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (1)

 ت392الشعر والشعراء ىي العراؽ، احمد ابو سعد:  (5)

 ت78دراسة ومختارات:  -، ونازؾ الم،ئ ة21-2/23ة: ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ  (3)
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اليم ف االىصاح طنها بالتعبير المباشر الذا ي وف احيانا  وسػي ة محبطػة طنػد التعبيػر طػف 
 الذاتت

شػػػظايا ورمػػػاد( اخػػػذ )و (ة رومانسػػػيتها التػػػي تمث ػػػت ىػػػي )طاشػػػقة ال يػػػؿوبعػػػد مرح ػػػ
مضػػػمونها الشػػػعرا بعػػػدا  ا ثػػػر شػػػموليةت وذلػػػؾ يعػػػود الػػػا ايمانهػػػا بػػػالف ر القػػػومي، و انػػػت 

طػػف قوميتهػػا، بصػػورة  )نػػازؾ الم،ئ ػػة(، وقػػد طبػػرت  (2)القوميػػة طنػػداا تعنػػي "الحيػػاة نفسػػها"
الدبػػاء العػػرب الخػػامس، الػػذا طقػػد ببغػػداد ىػػي ا ثػػر  ػػ،ء ىػػي محاضػػرة القتهػػا ىػػي مػػؤتمر ا

، و انػػػت محاضػػػرتها بعنػػػواف )األدب والغػػػزو الغربػػػي الف ػػػرا(، و انػػػت 3965ىبرايػػػر طػػػاـ 
المحاضػػرة تػػنص ط ػػا األدب الغربػػي الػػذا قػػزا الف ػػر العربػػي، وقػػد طدنتػػق الشػػاطرة اخطػػر 

الهويػة العربيػة،  انواع الغزو، ألنق يستهدؼ روح األمة واصالتها، وقايتق االساس اػو مسػف
 ت(1)وشؿ نشاطها وموت نهضتها

ت اذ التزمػػػت (1)الشػػػعرية )نػػػازؾ(و ػػػاف ل ف ػػػر القػػػومي تػػػأثير واضػػػ  ىػػػي مضػػػاميف 
الشػػػاطرة بقضػػػايا  القوميػػػة، وباالنسػػػاف المعاصػػػر ط ػػػا و ػػػق الدقػػػة، الػػػذا اصػػػب  موضػػػوع 

الشػػعر  قصػػيدتها االوؿت وقػػد اشػػارت الشػػاطرة الػػا المضػػموف االنسػػاني ىػػي  تابهػػا )قضػػايا
ت وقػد بػرز (5)المعاصر(، وذلؾ طندما حاولت إيثار المضموف ط ا الش ؿ ىػي الشػعر الحػر

مضمونها األنساني ىي اشد صوراا  ،ء، طندما قامت الحرب ال ونيػة الثانيػة، اذ انط قػت 
، (6)بمطولػػػػة سػػػػمتها )مأسػػػاة الحيػػػػاة وأقنيػػػػة ل،نسػػػػاف( فالشػػػاطرة معبػػػػرة طػػػػف مشػػػاطر الحػػػػز 

انسػانيتها  )نػازؾ الم،ئ ػة(ا انهيار االنسانية ومآساتهات وقد صورت لنػا صورت الشاطرة ىيه
ىقالػػت: "ىقػػد  نػػت احػػب السػػ،ـ والمػػودة والصػػداقة والعواطػػؼ االنسػػانية، وحػػيف ال أ ػػد ذلػػؾ 

ت (3)أخيب وأحزف أشد الحزف وأحس أف ممث ي الع يا تتحطـ ط ا صػخرة واقػع قػاس ال يػرحـ"

                                           
 ت91الت زيئية ىي الم تمع العربي، نازؾ الم،ئ ة:  (2)

 ت11ينظر: األدب والغزو الغربي الف را، نازؾ الم،ئ ة:  (1)

 ت71المو ق الق قة، ما د السامرائي:  -، ونازؾ الم،ئ ة379الشعر والنظرية:  -ينظر: نازؾ الم،ئ ة (1)

 ت51-17ينظر: قضايا الشعر المعاصر:  (5)

 ت3/12ينظر: ديواف الم،ئ ة:  (6)

 ، وينظر مصدر  اناؾت269االدب العربي الحديث دراسة ىي شعر  ونثر  :  (3)
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نسػػػاني تها العميقػػػة وحبهػػػا ل بشػػػرية  ع تهػػػا تتػػػألـ ط ػػػا مصػػػير اف رقػػػة أحاسػػػيس الشػػػاطرة وا 
ت ول ػػػف مػػػا (2)االنسػػػاف، و ع ػػػت قصػػػائداا ذات النزطػػػة االنسػػػانية ت ثػػػر ىػػػي مرح تهػػػا اػػػذ 

العوامؿ التي دىعت شاطرتنا اف تتميز طف قيراا مف الشعراء بالنزطة االنسانية الحادة؟ مف 
 اذ  العوامؿ:

ا العالـ، ىانطقت الشاطرة معبرة طػف مصػير الحرب ال ونية الثانية، التي خيمت ط  ت3
 االنسانية  معاءت

النفسػػية، واحساسػػها المراػػؼ ، ال ػػذاف  ع،اػػا ا ثػػر اسػػتعدادا  لبػػروز  )نػػازؾ(طبيعػػة  ت2
 اذ  النزطةت

 حيث  انت الروابط االنسانية ىي أوثؽ طرااات -بغداد–بيئة الشاطرة  ت1

 رسة الحياةتشيوع اى ار التحرر مف العبودية، ودور االنساف ىي مما ت1

اط ػػػػاب الشػػػػاطرة بشػػػػعراء المه ػػػػر، ال ػػػػذيف ت  ػػػػت ىػػػػي شػػػػعراـ النزطػػػػة االنسػػػػانية  ت5
 بحقيقتهات

ووردزورث   ػػرا المسػػتمرة ل شػػعر الو ػػداني، والسػػيما قصػػائد )تومػػاس )نػػازؾ(قػػراءة  ت6
 ت(1)وشي ي وبايروف(

قػد تغيػر مػف الذاتيػة الخاصػػة  )نػازؾ(وممػا تقػدـ، نػدرؾ اف المضػموف الشػعرا طنػػد 
لتغنػػػي باالنسػػػانية، واػػػذا التنػػػوع والتحػػػوؿ  ػػػاء مػػػف الت ػػػارب الصػػػادقة التػػػي طاشػػػتها الػػػا ا

 الشاطرة ىي م تمعهات
 )البياتي(االولا، او المضموف الذاتي، بدأ   )البياتي(والمضموف الذا مثؿ مرح ة 

اػي ذاتيػة محػورة  )البيػاتي(مع بوا ير  االولا )م،ئ ة وشياطيف(ت ول ف الذاتية التي اتبعها 
ة بعض المفاايـ السائدة ىػي ذاتيػة حزحف موا د الذاتية الرومانسية التق يدية، النق حاوؿ ز ط

ت وط ػػا الػػرقـ مػػف اف قصػػائد اػػذا الػػديواف اػػي قصػػائد حػػب  بيػػرة، (3)الرومانسػػية التق يديػػة

                                           
 ت269و 311/ 2، وينظر: ـتف : 611و 566و 517و 3/196ينظر: ديواف نازؾ الم،ئ ة:  (2)

 ت291-289ينظر: ىي الشعر العربي الحديث:  (1)

 ت222ينظر: طبد الوااب البياتي يستعيد ت ربتق ىي الواقع الشعرا:  (3)
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استخدـ الشاطر ىيها االسػ وب الػذاتي، إال اف ادىػق لػـ ي ػف اػدىا  ذاتيػا ، وانمػا اػو مضػموف 
 ؽ التعبير طف مأساة الو ود االنسانيتيعال  طرائ

رؤيتػق الذاتيػػة مػف خػػ،ؿ إبػػراز مضػمونها المػػرتبط بحر ػة الواقػػع، ممػػا  )البيػػاتي(قػدـ 
 عػػؿ اى ػػار  الذاتيػػة "تمػػارس ت ربػػة العمػػؽ مػػف خػػ،ؿ توحػػداا مػػع ذاتهػػا اوال  وان فائهػػا نحػػو 

يتسػػع  )البيػػاتي(اتي طنػػد ت ىالمضػػموف الػػذ(2)العػػالـ ثانيػػا  ىػػي محاولػػةتتت ل،سػػتمرار والت ػػدد"
ط ا اىاؽ واسعة، مما يمن  ىرصة ل مؤثرات الخار ية ل تأثير المنع س ىي اذ  الذات، وقد 

اف يعبػػر طػػف ذاتػػق ىقػػاؿ: "بػػدأت اطػػال  ال  مػػة، محػػاوال  بهػػا اف اطبػػر طػػف  )البيػػاتي(حػػاوؿ 
الضػيقة الػا  خرج مف حػدود  )البياتي(ت بمعنا اف المضموف الذاتي طند (1)انفعالي بالعالـ"

 ذاتية االنسانية والو ود  معاءت
يعػانؽ الف ػر المار سػي، ويعبػر طػف  )البيػاتي(وبعد مرح ة )م،ئ ة وشػياطيف( اخػذ 

شػػؼ اسػػ وب تالمضػػاميف السياسػػية والف ريػػة المتع قػػة بهػػذا الف ػػرت وبالمرح ػػة نفسػػها اخػػذ ي 
بالف ر المار سي، وقد بػدأ الرمز المحورا واالسطورة، سبي،  ل تعبير طف مضامينق المتع قة 

لق ذلؾ ىػي ديوانػق )سػفر الفقػر والثػورة( الػذا مثػؿ بدايػة التحػوؿ ىػي ت ربتػق الشػعرية، حتػا 
الػػػذا يمثػػػؿ  (1)ب ػػػغ ىيمػػػا بعػػػد التعبيػػػر االسػػػطورا ذروتػػػق ىػػػي ديوانػػػق )ال تابػػػة ط ػػػا الطػػػيف(

الشاطر  المعاناة مف الموت الشامؿ، وخاصة قصيدتق )قصائد حب الا طشتار(، اذ است هـ
رموز  واسػاطير  مػف اطمػاؽ ال وطػي الشػاطر ال مػاطي، والتقطػت ىػي صػعوداا الػا الػوطي 

 ت(5)خصائص صورية مف ال،وطي ىي مستوياتق الث،ثة الذاتي والوطني والقومي
االولا ىي اػذ  المرح ػة، الثػورة، والتػي ت  ػت ىػي موقفػق مػف  )البياتي( انت قضية 

ب يػػػدم  بينهمػػا بصػػػورة قيػػػر واطيػػة، بمعنػػػا انػػػق حقػػػؽ الفقػػر وموا هػػػة المػػػوت، ولػػذلؾ ذاػػػ
ت ورىػض االستسػ،ـ لهمػا، (3)التوحد بيف الت ربة الذاتية والت ربة االنسانية التي تس ف وطيق

                                           
 ت252دراسات ىي الشعر العربي الحديث:  (2)

 ت2/7ديواف طبد الوااب البياتي:  (1)

 ت357ينظر: اسطورة الموت واالنبعاث ىي الشعر العربي الحديث:  (1)

 ت369: ـتفينظر:  (5)

 ت358:  اث ىي الشعر العربي الحديثاسطورة الموت واالنبعينظر:  (3)
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و ػػاء ح مػػػق بػػػالثورة والػػػوالدة سػػػبي، الػػػا االنتصػػػار، النػػػق يػػػر  بػػػأف "الشػػػاطر اليػػػرتبط بثػػػورة 
الب ػػػداف، الف روح الثػػػورة تحػػػؿ ىػػػي  طصػػػر  وبػػػ،د  ىقػػػط، وانمػػػا بثػػػورات  ػػػؿ العصػػػور و ػػػؿ

ولػػذلؾ  انػػت اىضػػؿ  (2)الحيػػاة، وتنتصػػر ط ػػا المػػوت، وتحػػؿ ىػػي االشػػياء ىتمنحهػػا الحيػػاة"
االسػػػاطير لديػػػق اػػػي االسػػػطورة التػػػي تعبػػػر طػػػف موقفػػػق مػػػف المػػػوت، واػػػي اسػػػطورة المػػػوت 

 ػؿ  واالنبعاث التي تحقػؽ لػق االنتصػار، واطادتػق الػا  نػة  ديػدة خاليػة مػف المػوت وت غػي
ىػي مرح تػق  )البيػاتي(ت اف مضػموف (1)الفوارؽ الطبقية بيف البشر،  نة يتساو  ىيها ال ميع

، وقػد (1)اذ  مضموف "ي سد قياـ الحضػارات وموتهػا ثػـ بعثهػا مػف  ديػد ىػي صػورة مماث ػة"
 :(5)ذلؾ ىي قصيدتق )قصائد حب الا طشتار( ىقاؿ )البياتي(رسـ 

  ، طف ة أنِت وانثا واطد
لِدت، مف   ، زبِد البحر مف نار الشموس الخالد وم

   ما ماتت بعصٍر، بمعثت، 
 قامت، مف الموت وطادت ل ظهور

الثػورة نفسػها  )البيػاتي(طشتار انا اػي رمػز البعػث والػوالدة ىػي اػذ  الحيػاة، وطػدناا 
التػػي "سػػتحرؽ آثػػار الػػدمار وتبػػث الحيػػاة ىػػي الط ػػوؿ الدارسػػة، ىتعػػود بابػػؿ الػػا شػػبابها بعػػد 

؟ -اطني قياـ الثورة–ت ول ف مامد  طمؽ ايماف شاطرنا بحصوؿ الوالدة (6)"شيخوخة وموت
 ت(3)اف حصوؿ الثورة اشبق بالبحث طف ابرة بيف ا واـ مف القش، وقاؿ طف ذلؾ

 ايها النور الشهيد
 طبثا  تصرخ ىالعالـ ىي االشياء واالح ار وال حـ يموت، 

 والصبايا والفراشات وبيت العن بوت، 

                                           
 ت118/ 2ديواف طبد الوااب البياتي:  (2)

 ت358ينظر: اسطورة الموت واالنبعاث ىي الشعر العربي الحديث:  (1)

 ت13التراث العربي  مصدر ىي نظرية المعرىة واالبداع ىي الشعر العربي الحديث، طراد ال بيسي:  (1)

 ت118-111/ 2ديواف طبد الوااب البياتي:  (5)

 ت369اسطورة الموت واالنبعاث ىي الشعر العربي الحديث:  (6)

 ت113/ 2ديواف طبد الوااب البياتي:  (3)
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 والحضارات تموت، 
 طبثا  تمسؾ خيط النور ىي  ؿ العصور، 

 باحثا  ىي  ـو القش طف اعبرة، محموما ، طريد، 
وط ػػا الػػرقـ مػػف صػػعوبة الحصػػوؿ ط ػػا االبػػرة بػػيف  ػػـو القػػش، إال اف انػػاؾ امػػ،  
وايمانػػػا  مسػػػبقا  بظهوراػػػا، ألف الشػػػاطر ىػػػي اطماقػػػق الذاتيػػػة وال ماطيػػػة يػػػؤمف بػػػالثورة التػػػي 

 :(2)بني طالما  سعيدا ، ىيقوؿستحرؽ الفقر والموت، وت
 ىمتا يشتعؿ االنساف ىي الثورة والحب وىي دوامة 
 الخ ؽ واطصار الحريؽ

او ت ػػػاد ت ػػػوف متقاربػػػة مػػػع –اػػػي نفسػػػها  )البيػػػاتي(اف االسػػػاطير التػػػي اىػػػاد منهػػػا 
ىيمػا سػبؽ، ل ػف انػاؾ ثمػة مميػزات ت تصػؽ باسػاطير  )السػياب(التي اىاد منهػا  -االساطير
ت ومػػػف اػػػذ  (1)دوف سػػػوا  مػػػف الشػػػعراء العػػػراقييف والعػػػرب المعاصػػػريف لػػػق تي()البيػػػاورمػػػوز 
 :المميزات

، واػي  ثيػرة، اليقػؼ و وداػا ىػي شػعر  طنػد )البيػاتي(اف االساطير التػي اىػاد منهػا  ت3
حالتق الشخصية، بؿ انق يعمد التوسؿ اليها لتقديـ  ؿ مػا يتػوارد الػا ذانػق مػف االى ػار 

 ت(1)الثورة والتمرد والمواقؼ، مما تتسع لمضاميف
، وخيػػر مثػػاؿ (3)بػػذ ر حالػػة واحػػدة تتسػػع لمضػػموف القصػػيدة   هػػا )البيػػاتي(ي تفػػي  ت2

التػػػػي اسػػػػتعاف الشػػػػاطر برمػػػػوز طػػػػدة، ل ػػػػف  (2)ط ػػػػا ذلػػػػؾ قصػػػػيدتق )العػػػػرب ال، ئػػػػوف(
 ال، ئيف   هـ لديق بصورة واحدة، واي صورة السيد المسي ت

ىػػي مضػػمونق الشػػعرا قالبػػا  مػػات وف  اف االسػػاطير والرمػػوز التػػي اىػػاد منهػػا الشػػاطر ت1
ط ػػػػة ل ػػػػدالالت االسػػػػطورية ىػػػػي ب انػػػػت  (طشػػػػتار)قاب ػػػػة ل تغييػػػػر والتحػػػػوؿ، ىاننػػػػا نػػػػر  

                                           
 ت2/161: ـتف  (2)

 ت315ينظر: دير الم،ؾ:  (1)

 ت233-231ينظر: اثر التراث ىي الشعر العراقي الحديث:  (1)

 ت318ينظر: اثر التراث ىي الشعر العراقي الحديث :  (3)

 ت631-613/ 3ينظر: ديواف طبد الوااب البياتي:  (2)
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، (الرا)ىػػػي قصػػػائد اخػػػر ، والػػػا  (طائشػػػة)الخصػػػب والنمػػػاء، ثػػػـ يحولهػػػا الشػػػاطر الػػػا 
ايضػػا ، وذلػػؾ النػػق يػػر  اف  اىػػة الرمػػوز واػػي رمػػوز المػػدف واألسػػماء تعنػػي  ا(خزامػػ)و

 ت(1)مدف واسماء الماضي والمستقبؿ، واي تؤلؼ دالالت الح وؿ الثورارموز 

مػف اسػتخدامق ل رمػوز واالسػاطير ىػي مضػمونق  )البيػاتي(ومما تقدـ، نر  اف ادؼ 
الشػػعرا ال ديػػد، اػػو إضػػاءة الواقػػع اال تمػػاطي، واي ػػاد الع،قػػات بػػيف مػػااو موقػػؼ قػػديـ 

االسػػاطير تعػػد مػػف اقػػانيـ حداثػػة رواد وموقػػؼ  ديػػدت وبػػذلؾ نفهػػـ اف اعىػػادة مػػف الرمػػوز و 
 الشعر الحر، وبدونها التحيا قصائداـ المبنية ط ا التنوع المثرات

 
 

                                           
 ت17/ 2ينظر: ـتف :  (1)
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 قصيدة النثر وصلتهم بالثقافتين االوروبية والعربية شعراء

لقد كانت ديمومة التغيرات التي طرأت عمى الساحة العربية في القرف العشريف، وما  
افرزت تمؾ مف التبعات الفكرية والنفسية واالجتماعية وتحوالتها المعقدة دافعًا الى اف تسعى 

اثتها بعيػػػدًا عػػػف القيػػػود التقميديػػػة الثابتػػػة  وعمػػػى الشػػعرية العربيػػػة  ػػػدمًا مػػػف اجػػػؿ تحقيػػػؽ حػػػد
اسػػػاس التحػػػوؿ فػػػي مفهػػػـو الشػػػعر بػػػيف حركػػػة والػػػر، ، ظهػػػر مفهػػػـو جديػػػد لمشػػػعر، يجػػػد 
ػػػرؼ  ػػػذا المفهػػػـو عػػػاـ  الشػػػاعر فيػػػي الحريػػػة فػػػي التعبيػػػر عػػػف لمجػػػات نفسػػػي وفكػػػر ، و ػػػد ع 

، عنػػػػػدما أيػػػػػدر ليوسػػػػػؼ اللػػػػػاؿر مجمػػػػػة ملييػػػػػة لمشػػػػػعر عرفػػػػػت باسػػػػػـ مجمػػػػػة 7957
، و ػػي ر2لالعػػاـ نفسػػي القػػى لاللػػاؿر محاعػػرة لػػي بعنػػواف لالشػػعر الحػػديثر، وفػػي ر7لعررلشػػ

تسػػػمية حمػػػت محػػػؿ تسػػػمية الشػػػعر لالحػػػرر الػػػذي كػػػاف شػػػا عًا فػػػي اللمسػػػينيات مػػػف القػػػرف 
 العشريف 
وما لبثت  ػذ  المجمػة حتػى ايػبحت فيمػا بعػد، تتبنػى نتاجػًا شػعريًا مػف نػوع جديػد،  

، التي ايبحت حركة شعرية ثورية ألحقػت الشػعر العربػي ر3لرراطمؽ عميي اسـ ل ييدة النث
بػػػبداب الشػػػعوب المتقدمػػػة، والسػػػيما انهػػػا كانػػػت تهػػػدؼ الػػػى اعطػػػا  يػػػفة العالميػػػة لػػػؤلدب 

ظهػور عػدد كبيػر مػف النقػاد مػف الجيػؿ نفسػي    و د ادت  ذ  الحركة الشػعرية الػىر4لالعربي
ذا قػة جديػدة عنػد المتمقػي العربػي  في كؿ مكػاف، ينظػروف لهػا ويػدافعوف عنهػا، ويؤسسػوف ل

ويتجمى  دؼ الحركة في  وؿ ليوسؼ اللاؿر: "اف حركة الشعر تهدؼ إلى اف تقـو بمهمة 
عػادة تقييمػي، واف تقػدـ عمػبًل شػعريًا بػديبًل، ولػيس  تتمثؿ في نقػد الشػعر العربػي المعايػر واة

نمػػػػا كػػػػذلؾ اسسػػػػًا و واعػػػػد يجػػػػب االنطػػػػبلؽ منهػػػػا فػػػػي النقػػػػد وبنػػػػ ا  اليػػػػورة ذلػػػػؾ فقػػػػط، واة
   ومف األ داؼ االلر، التي سعى اليها دعاة  ييدة النثر:ر5لالجديدة"

                                           
  74، والحداثة في الشعر، يوسؼ اللاؿ:  745: 4عايا، مجمة شعر، عينظر: البار و  ر7ل

  88 :ينظر: الحداثة في الشعر ر2ل

  84،وافؽ الحداثة وحداثة النمط:  745ينظر: البار و عايا:  ر3ل

  74ينظر :الحداثة في الشعر:  ر4ل
  673شعر العربي الحديث: ، واالتجا ات والحركات في ال65حركة الحداثة في الشعر العربي المعاير:  ر5ل
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تحقيؽ انجازات فنية اكبػر عمػى مسػتو، حداثػة الشػعر العربػي، متجػاوزًا مػا تويػمت   7
  ر7لاليي الحركات التجديدية التي سبقتها وال سيما حركة الشعر الحر في العراؽ

عامػػؿ مػػت التجربػػة الشػػعورية، وذلػػؾ مػػف الكشػػؼ عػػف طرا ػػؽ أرحػػب فػػي التعبيػػر والت  2
تقعيػػػػداتهما واللػػػػروج عمػػػػى المغػػػػة  ةلػػػػبلؿ تجػػػػاوز طػػػػوؽ القيػػػػود النظميػػػػة، وميػػػػادر 

  ر2لالشعرية التقميدية ولر ها

نقػػؿ مركػػز ثقػػؿ الشػػعر العربػػي وارجاعػػي مػػف العػػراؽ الػػى لبنػػاف مركػػز نشػػاط الشػػعر   3
  ر3لالعربي وانتاجي كما يتيوروف

ر تثبيػػػت بعػػػض االوليػػػات فػػػي اذ ػػػاف الشػػػعرا  والنقػػػاد لقػػػد حػػػاوؿ دعػػػاة  يػػػيدة النثػػػ
 والقرا  عمى السوا ، ومف  ذ  االوليات:

اف  يػػيدة النثػػر شػػكؿ شػػعري جديػػد ومسػػتقؿ عػػف االشػػكاؿ الشػػعرية االلػػر،، موزونػػة   7
  ر4لكانت او غير موزونة

اف  يػػيدة النثػػر ليسػػت مجػػرد تطػػور او تجديػػد فػػي الحركػػة الشػػعرية، وانمػػا  ػػي ثػػورة   2
  ر5لما سبقتها مف االشكاؿ الشعرية ومفا يمهاعمى كؿ 

انهػػا ار ػػى اشػػكاؿ الكتابػػة الشػػعرية، يقػػوؿ لادونػػيسر بهػػذا: "البػػد لهػػذا العػػالـ، اذف، مػػف   3
 ر6لالرفض الذي يهز ، البد لي مف  ييدة النثر كتمرد أعمى في نطاؽ الشػكؿ الشػعري"

ر، كتبػػوا  بمهػػا  يػػيدة و ػػاؿ ايعػػًا: "اكثػػر الشػػعرا  فػػي الغػػرب الػػذيف كتبػػوا  يػػيدة النثػػ
الػػػوزف  كانػػػت  يػػػيدة النثػػػر حػػػدًا نها يػػػًا لتجػػػاربهـ الشػػػعرية، ولػػػـ تكػػػف  ربػػػًا فنيػػػًا مػػػف 

ال  - يػيدة النثػر-  ويقوؿ لانسي الحاجر بذلؾ: "اف ا ميتهار7لاليعوبة الى السهولة"
                                           

دراسػػة نقديػػة، –ينظػػر:  يػػيدة النثػػر فػػي االدب العربػػي المعايػػر لالجهػػود الرا ػػدة فػػي العػػراؽ وسػػوريا ولبنػػافر  ر7ل
  42سرور عبد الرحمف عبد اهلل: 

  42ينظر: ـ ف:  ر2ل

   43ينظر: ـ ف: ر3ل

  9ينظر: لف، انسي الحاج:  ر4ل

   65عربي المعاير: ينظر: حركة الحداثة في الشعر ال ر5ل

  82في  ييدة النثر، أدونيس:  ر6ل

  79في  ييدة النثر :  ر7ل
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بالقيػػػاس الػػػى االنظمػػػة المحافظػػػة فػػػي الشػػػعر وحسػػػب، بػػػؿ بالقيػػػاس الػػػى الواتهػػػا مػػػف 
الشػػاعر الحػػديث  ت الشػػعرية كػالوزف الحػػر  انهػا ارحػػب مػػا تويػؿ اليػػي تػوؽاالنتفاعػا

و اؿ ايعًا: "في كػؿ شػاعر  ر2لعمى يعيد التكنيؾ وعمى يعيد الفحو، في آف واحد"
ملتػػرع لغػػة  و يػػيدة النثػػر  ػػي المغػػة األليػػرة فػػي سػػمـ طموحػػي  لكنهػػا ليسػػت باتػػة  

  وبػذلؾ نفهػـ اف ر4ل"فتػي وميػير و"انهػا لميقػة  ػذا الػزمف وحمي ر3لسوؼ يظؿ يلترعها"
 يػػيدة النثػػر عنػػد مؤسسػػيها  ػػي حركػػة تسػػير بفكػػرة تحػػديث القيػػيدة العربيػػة لطػػوات 
ابعد مما استطاعت كؿ الحركات السابقة اف توفر لهذ  القييدة، وبالتػالي فهػي حركػة 
تطوريػػة تهػػدؼ الػػى رفػػت القيػػيدة العربيػػة الػػى مسػػتو، الكمػػاؿ والحداثػػة، بعػػد تجػػاوز 

 القا ـ بيف الجديد والقديـ  اليراع

اف تػاري  نشػػو   يػػيدة النثػػر فػػي االدب العربػػي وتبمور ػػا فيػػي يرجػػت بنػػا الػػى االداب 
الغربيػػة بشػػكؿ عػػاـ، والػػى االدب الفرنسػػي بشػػكؿ لػػاص حيػػث مػػوطف الػػوالدة الحقيقيػػة لهػػا 

، فقػػػد مػػػرت  يػػػيدة النثػػػر فػػػي الغػػػرب حتػػػى تبمور ػػػا فػػػي فرنسػػػا عمػػػى يػػػد ر5لونمو ػػػا ونشػػػ تها
مف يرجت بتمؾ االر ايات الػى بودليرر، بار ايات متعددة، ومف الباحثيف  ر لشارؿلشاعا

  امػػا فػػي فرنسػػا ر6للاوسػػيافر اوا ػػؿ القػػرف الثالػػث المػػيبلدي عمػػى يػػد شػػاعر اسػػطوري يػػدعى
فكانػػت  نػػاؾ مجموعػػة مػػف المحػػاوالت التػػػي تحػػاوؿ الػػى إرسػػا  المبػػادئ االسػػاس لقيػػػيدة 

ت، اعمػػاؿ لتيممػػاؾر الػػذي سػػعى جا ػػدًا الػػى تحريػػر الشػػعر مػػف ، ومػػف  ػػذ  المحػػاوالر7لالنثػػر
 الب النظـ، ومحاوالت لشػاتوبريافر التػي توجهػت نحػو جعػؿ النثػر اداة شػعرية جديػدة ذات 

                                           
  73لف:  ر2ل

  74ـ ف :  ر3ل

  75ـ ف : ر4ل

  74دراسة نقدية:-ينظر: ييدة النثر في االدب العربي المعايرلالجهود الرا دة في العراؽ وسوريا ولبنافر ر5ل

، و يػػػػيدة النثػػػػر فػػػػي االدب العربػػػػي 57، عبػػػػد السػػػػتار جػػػػواد:  ينظػػػػر:  يػػػػيدة النثػػػػر فػػػػي االدب االنكميػػػػزي ر6ل
  74المعاير   : 

 ، و يػيدة النثػػر فػي االدب العربػػي المعايػػر:28ينظػر:  يػػيدة النثػر مػػف بػودلير الػػى ايامنػػا، سػوزاف بيرنػػار:  ر7ل
74  
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  وكػذلؾ محػاوالت الرومػانتيكييف فػي تحريػر المغػة والتجديػد ر7لانسجامات غير مسػموعة بعػد
  ر2لدري القديـالشعري، التي ادت الى تحطيـ إطار الشكؿ االسكن

غيػػر اف كػػػؿ المحػػػاوالت  ػػذ  بقيػػػت مقيػػػورة، حتػػػى جػػا  الشػػػاعر الفرنسػػػي لشػػػارؿ 
  ر3لبودليرر الذي عمؿ عمى ترسي  القييدة النثرية، وجعمها عػربًا جديػدًا مػف انػواع الشػعر

حتى اف لسوزاف بيرنارر جعمتي  و الشػاعر الػذي ت يػمت عنػد  ابعػاد  يػيدة النثػر الفنيػة، 
التػي يقػـو عميهػا ايػحاب المػذ ب الرمػزي مػف الشػعرا  امثػاؿ: لرامبػو وفيػرليف تمؾ االبعاد 

  ر4لمف االنجازات ولوترياموف وماالرميير باالسهاـ فيها بقدر كبير
اليمكػػف فهػػـ حداثػػة  يػػيدة النثػػر العربيػػة، دوف معرفػػة الػػدوافت االسػػاس التػػي تقػػؼ 

 ورا  ظهور ا بهذ  اليورة، ومف  ذ  الدوافت:
 

ويتمثؿ بتيػور شػعرا  الحداثػة بػ ف االعػراؼ الشػعرية المتداولػة  ػد  :(5)فنيالدافع ال  7
ايػػبحت عػػاجزة عػػف تحقيػػؽ الشػػعرية العربيػػة، والبػػد مػػف تجاوز ػػا، والسػػيما التعقيػػد 
االيقاعي، ويقوؿ لادونيسر عنها: "التزامات كيفيػة تقتػؿ دفقػة اللمػؽ، أو تعيقهػا، أو 

تعحية باعمؽ حدوسي الشعرية في سػبيؿ تقسر ا، فهي تجبر الشاعر احيانًا عمى ال
  ر6لة، كعدد التفعيبلت ، أو القافية"نمواععات وزي

ويتمثؿ برغبة شعرا   ييدة النثر بتجاوز الثبات فػي الثقافػة  :(7)الدافع االيديولوجي  2
الى النهوض والتطور، يقوؿ  -الثقافة -العربية التقميدية واعرافها البالية واالتجا  بها

: "أي نهعػػػػةض نهعػػػػة العقػػػػؿ، الحػػػػس، والوجػػػػداف  الػػػػؼ عػػػػاـ مػػػػف لانسػػػػي الحػػػػاجر

                                           
  27:  ييدة النثر مف بودلير الى ايامناينظر:  ر7ل

  34القييدة النثرية، جاف موريس جوتيي:  –الفرنسي المعاير  ، واشكاؿ الشعر67-27ينظر: ـ ف :  ر2ل

  92-77بودلير الى ايامنا :  ينظر:  ييدة النثر مف ر3ل

  86-82:  ـ فينظر:  ر4ل

  36ينظر:  ييدة النثر في االدب العربي المعاير   :  ر5ل

  76في  ييدة النثر:  ر6ل

  37  : ينظر:  ييدة النثر في االدب العربي المعاير  ر7ل
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–عػػاـ ونحػػف عبيػػد وجهػػبل  وسػػطحيوف، لكػػي يػػتـ اللػػبلص عمينػػا العػػغط، ألػػؼ 
  ر7لاف نقؼ أماـ  ذا السد ونبجي" -يالمواجب المسكر

ويتمثػػػؿ  ػػػذا الػػػدافت برغبػػػة تجمػػػت لشػػػعرر فػػػي نقػػػؿ مركػػػز ثقػػػؿ  :(2)الددددافع النف دددي  3
ف بعدما ايبح العراؽ مركػز ثقػؿ القيػيدة الحػرة فػي نهايػة القييدة العربية الى لبنا

االربعينيػػػات وأواسػػػط اللمسػػػينيات، ولعػػػؿ ممػػػا زاد  ػػػذا الشػػػعور ونمػػػا  انهػػػـ وجػػػدوا 
انفسهـ ا رب مف التراث الشعري الغربي موازنػة بػالعرا ييف، والسػيما الشػعر الفرنسػي 

تحقيػػػؽ ذلػػػؾ و ػػػد سػػػاعد ـ عمػػػى  ر3لالحػػػديث الػػػذي كػػػاف مػػػرجعهـ وميػػػدر الهػػػامهـ
 ها:عوامؿ من

 ربي غالتأثر بالشعر ال. 1

وكػػاف ذلػػؾ التػػ ثر بشػػكؿ مباشػػر او عػػف طريػػؽ الشػػعر المتػػرجـ  و ػػد مػػارس الشػػعر 
الغربي اثر  الواعح في تجمت شعرا   ييدة النثر، ولاية الشػعر الفرنسػي، والشػعر الحػر 

الػػى وجػػود عبل ػػة وثيقػػة   والبػػد لنػػا مػػف القػػوؿ اف  يػػيدة النثػػر الفرنسػػية تشػػير ر4لاالنكميػػزي
وذلػؾ يعػػود الػى القيػيدة السػريالية التػي تمثمػت االرث الػػذي بينهػا وبػيف المػذ ب السػريالي، 

  ر5لانتهى اليي كؿ مػف بػودلير ورامبػو ولوتريػاموف وماالرميػي وغيػر ـ مػف رواد  ػذ  القيػيدة
 وتمقؼ شعرا  تجمت شعر  ذ  القييدة وعربو ا 
ثػػر، واسػػتعممي فػػي العربيػػة، كمػػا وعػػح مفهػػـو عػػرب لادونػػيسر ميػػطمح  يػػيدة الن

القيػػيدة النثريػػة، ومبػػررات كتابتهػػا، وشػػروط  ػػذ  الكتابػػة، مشػػيرًا الػػى تػػ ثر  بكتػػاب لسػػوزاف 
  واشػػار لسػػامي مهػػدير الػػى اف ر6لبيرنػػارر الموسػػـو بػػػل ييدة النثػػر مػػف بػػودلير الػػى ايامنػػار

                                           
  8لف:  ر7ل

  38ينظر:  ييدة النثر في االدب العربي المعاير   :  ر2ل
  26ينظر: الشعر العربي الحديث في لبناف،:  ر3ل

  39ينظر:  ييدة النثر في االدب العربي المعاير   :  ر4ل

  88ينظر: افؽ الحداثة وحداثة النمط:  ر5ل

  83-76ينظر: في  ييدة النثر:  ر6ل
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ي لسوزاف بيرنارر، لػذا  ػي اساس نظرية تجمت شعر ما ي إال تمليص لمجهد الذي  امت ب
  ر7ل ييدة فرنسية الجذر في تنظير ا وتطبيقها

، و نػاؾ ر2لاف المذ ب السريالي اكثر المذا ب الغربية ت ثيرًا فػي شػعرا  تجمػت شػعر
مجموعػػة مػػف القػػرا ف التػػي تػػدلنا عمػػى  ػػذا التػػ ثر، وذلػػؾ مػػف لػػبلؿ ترجمػػة نمػػاذج اشػػعار 

يػػػدة عػػػنهـ، بػػػد ًا مػػػف بػػػودلير، فرامبػػػو، فموتريػػػاموف، السػػػريالييف وآبػػػا هـ، وكتابػػػة مقػػػاالت عد
فانطونػاف آرتػو، فرنيػي فالدادا ي تريستاف تزارا، فاندريي بريتػوف، فبػوؿ ايمػوار، فمػوي أراغػوف، 

 رادونػػػػػيسلعمػػػػػى تػػػػػ ثر  ركميػػػػػؿ  ييػػػػػر داغػػػػػرل  ويقػػػػػوؿ ر3لشػػػػػار، فهنػػػػػري ميشػػػػػو، وغيػػػػػر ـ
يالية عبػػػر نمػػػو متوايػػػؿ بالسػػػريالية: "اف ادونػػػيس ويػػػؿ الػػػى نسػػػلتي اللايػػػة مػػػف السػػػور 

، ويػػر، لسػػامي ر4للتجربتػػي، ومػػف عػػمف سمسػػمة تحػػوالت بمغػػت اوجهػػا فػػي اعمالػػي االليػػرة"
مهدير اف الحداثة التػي دعػا اليهػا لادونػيسر وحػاوؿ تجسػيد ا فػي شػعر  مػا ي إال الحداثػة 

عمػػى ، و ػػد اسػػتمد منهػػا مفهومػػي الجديػػد لمشػػعر القػػا ـ ر5لالسػػوريالية بكػػؿ مقوماتهػػا ومفا يمهػػا
الرؤيا، ونشداف المجهوؿ والمطمؽ، وايجاد لغػة جديػدة والسػعي الػى تحريػر الكممػة مػف ارثهػا 

  واعتػػػرؼ لانسػػي الحػػػاجر بػػػ ثر السػػػوريالية فػػػي شػػػعر  ر6لالثقيػػؿ واطػػػبلؽ مػػػف طا ػػػة تفجيريػػػة
تعرفت الى السوريالية ، وكتبت بعض الدراسات عنها  و ػد وجػدت فيهػا  7959فقاؿ: "عاـ 

عػػي  و ػػد تػػ ثرت بالنظريػػات السػػوريالية   بعػػد تعرفػػي الػػى بريتػػوف، ازددت مػػا أنػػا اعػػيش بع
ايمانػػػًا بالسػػػحر والبلشػػػعور والشػػػعوذة   أمػػػا السػػػوريالية، فقػػػد أزددت بواسػػػطتها ايمانػػػًا بػػػالحمـ 

المعػمار نفسػي ألػؼ لعيػاـ محفػوظر كتابػًا عنوانػي لالسػريالية وتفاعبلتهػا وفػي  ر7لوالحريػة"

                                           
  89فؽ الحداثة وحداثة النمط: ينظر: ا ر7ل

، واالتجا ػػات الجديػػدة فػػي 238: العربػػي تػػبلـز التػػراث والمعايػػرةينظػػر: المغػػة الشػػعرية فػػي اللطػػاب النقػػدي  ر2ل
  275-274الشعر العربي المعاير: 
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  346  بريتوف، كميؿ  يير داغر: اندر  ر4ل
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  وانتبػػي لكميػػؿ  ييػػر ر7لالسػػوريالية فػػي اشػػعار كتػػاب  يػػيدة النثػػرالعربيػػةر تنػػاوؿ فيػػي اثػػر 
داغرر الى العبل ػة بػيف شػعرا  لشػعرر والسػريالية، وحػاوؿ اف يستقيػي اثػر السػوريالية فػي 

  ر2لرشػػو ي ابػػو شػػقرال، ورانسػػي الحػػاجول، رادونػػيسلشػػعر ثبلثػػة مػػف شػػعرا  التجمػػت و ػػـ : 
لشػػػعرر  ػػػد افػػػادوا مػػػف المػػػذ ب السػػػوريالي، وممػػا تقػػػدـ نسػػػتطيت اف نقػػػوؿ اف شػػػعرا  تجمػػػت 

وافػػػادوا مػػػف كتابتػػػي ا ليػػػة التػػػي ترمػػػي الػػػى إحػػػداث حداثػػػة الكمػػػاؿ بعػػػد تجػػػاوز القػػػيـ الثابتػػػة 
والراسلة، وتجاوز االشارات اليريحة الى مبدأ الكتابػة ا ليػة، التػي تعبػر بالكممػة عػف حمػـ 

و ػػد اعتمػد شػػعرا   ر3لبلوعػيدي الوا ػػت فػي شػػؽ سػحري ولحظػػوي بػيف الػػوعي والرااليقظػة اال
  ر4ل ييدة النثر  ذ  الكتابة ومارسو ا في اشعار ـ

 

 . التأثر بالشعر العربي القديم2

وعمػػى الػػرغـ مػػف أف جػػذور  يػػيدة النثػػر غربيػػة مكتسػػبة الهويػػة السػػوريالية، إال اننػػا  
تهػا يشػترط بكتاب رأدونيسػلنجد بعض شعرا  تجمت شعر يؤسسػوف لهػا جػذورًا فػي العربيػة، فػ

عربية، واف تنطمؽ مف فهـ لمتراث العربي الكتابي، واستيعابي بشػكؿ د يػؽ وشػامؿ، ومػف ثػـ 
  ر5لتجديػػػد واعػػػادة النظػػػر فيػػػي، وت يػػػيمي فػػػي اعمػػػاؽ لبرتنػػػا المغويػػػة وفػػػي الثقافػػػة الحاعػػػرة

والسػػبب االسػػاس الػػذي دفػػت لأدونػػيسر الػػى ت سػػيس جػػذور لحداثػػة  يػػيدة النثػػر فػػي العربيػػة 
 ػػاؿ بػػذلؾ: "أحػػب  نػػا اف اعتػػرؼ بػػانني كنػػت بػػيف مػػف ألػػذوا بثقافػػة الغػػرب، تػػ ثر  بػػالغرب و 

غيػػر اننػػي كنػػت، كػػذلؾ ، بػػيف االوا ػػؿ الػػذيف مػػالبثوا اف تجػػاوزوا ذلػػؾ، و ػػد تسػػمحوا بػػوعي 
ومفهومات تمكنهـ مف اف يعيدوا  را ة موروثهـ بنظرة جديدة، واف يحققػوا اسػتقبللهـ الثقػافي 

ب اف أعتػػرؼ، ايعػػًا، اننػػي لػػـ اتعػػرؼ عمػػى الحداثػػة الشػػعرية ويقػػوؿ ايعػػًا: "احػػ ر6لالػػذاتي"
العربية، مف دالؿ النظاـ الثقافي العربي السػا د واجهزتػي المعرفيػة  فقػرا ة بػودلير  ػي التػي 

                                           
  99-83ينظر: السوريالية وتفاعبلتها العربية، عياـ محفوظ:  ر7ل

  768-777ينظر: اندر  بريتوف،  ر2ل

  737، واالتجا ات الجديدة في الشعر العربي المعاير:37-25ينظر: السوريالية وتفاعبلتها العربية:  ر3ل
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و ػػرا ة ماالرميػػة  ػػي التػػي  غيػػرت معرفتػػي بػػ بي نػػواس، وكشػػفت لػػي عػػف شػػعريتي وحداثتػػي
ثػػة عنػػد أبػػي تمػػاـ ، و ػػرا ة رامبػػو ونرفػػاؿ أوعػػحت لػػي أسػػرار المغػػة الشػػعرية وابعاد ػػا الحدي

وبريتػػوف  ػػي التػػي  ػػادتني الػػى اكتشػػاؼ التجربػػة اليػػوفية بمفرداتهػػا وبها هػػا  و ػػرا ة النقػػد 
الفرنسي الحديث  ي التي دلتنػي عمػى حداثػة النظػر النقػدي عنػد الجرجػاني، ليويػًا فػي 

يعػي تراثػي بفعػؿ الغػرب، فػ دونيس  ر7لالتعبيريػة"-كؿ ما يتعمؽ بالشعرية ولايػيتها المغويػة
أسبلفًا لحركػة الحداثػة الشػعرية المعايػرة، لػبلؼ مػا  رادونيسلوعمى  ذا النحو، فقد أوجد 

أعمني لاندريي بريتوفر حيف  اؿ: "حيف يتعمػؽ االمػر بػالتمرد ينبغػي اال يحتػاج احػد منػا الػى 
بالشػعر عطػؼ نفػ دونيس لػـ ي ر2لاسبلؼ بؿ  و ينػا ض بعػض احكامػي العامػة حػوؿ التػراث"

العربػػػػي يػػػػوب الشػػػػعر الغربػػػػي، بػػػػؿ بػػػػالعكس، فهػػػػو يحػػػػاوؿ اف يثبػػػػت اف الحداثػػػػة التعنػػػػي 
القطيعػػػة مػػػت المػػػوروث العربػػػي، الف القطيعػػػة النها يػػػة اليمكػػػف اف تحػػػدث حداثػػػة، وييػػػرح 
بػػذلؾ: "لسػػت أطالػػب  نػػا بعػػرورة اللػػروج كميػػًا مػػف الماعػػي، فمثػػؿ  ػػذا اللػػروج مسػػتحيؿ 

النبػػػدع المسػػػتقبؿ إال فػػػي لحظػػػة تتيػػػؿ جو ريػػػًا بػػػاألمس  فػػػنحف  ألنػػػي لػػػروج مػػػف التػػػاري 
، ويقػـو عمػى ر4لوعمى وفػؽ  ػذا ييػر لادونػيسر بػاف الغػرب لػيس ميػدر الحداثػة ر3لوا ف"

ت سػػيس كتابػػة جديػػدة ولػػيس الػػى ت سػػيس نمػػط شػػعري جديػػد فقػػط، و ػػو يعنػػي بهػػذا العمػػؿ، 
مػف اجػؿ  ر5للحػاجز الفنػي بينهمػاالتجاوز عمى ثنا ية الكتابة الفنية لالشعر والنثرر وتحطيـ ا

 بموغ حداثة الكماؿ النها ية 
اف التػػػراث العربػػػي الشػػػعري جػػػز  ال يتجػػػزأ مػػػف التػػػراث االنسػػػاني  رادونػػػيسلويؤكػػػد  
ولكني يعمف الو ت نفسي اف المو ؼ مف التراث اليكوف مو ؼ  بوؿ او رفض، الف الشامؿ، 

، واف ر7ليفهمػي وينطمػؽ مػف حسػناتياالنساف ليس لي التيػار فػي ذلػؾ، وانمػا يجػب عميػي اف 

                                           
  86الشعرية العربية:  ر7ل
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 ذا الموروث حمؿ نقادًا وشعرا  كبار، تمثموا بقيػامهـ لمحداثػة وتمتعػوا بػالتفرد واللػروج عػف 
الم لوؼ، فتعمؽ لادونيسر بػلالنفرير دليؿ عمى ارتباطي بالموروث العربي  يقػوؿ لادونػيسر 

فػػػي ملتمػػػؼ اشػػػكالي  عػػػف لالنفػػػرير: " كػػػذا يبػػػدو نػػػص النفػػػري  طيعػػػة كاممػػػة مػػػت المػػػوروث
وتجمياتي  وبهػذ  القطيعػة يجػدد الطا ػة االبداعيػة العربيػة، ويجػدد المغػة الشػعرية فػي آف     
انػػي يكتػػب التػػاري  برؤيػػا القمػػب، ونشػػوة المغػػة، يرفػػت الكتابػػة الشػػعرية الػػى مسػػتو، لػػـ تعرفػػي 

وتعطشػػي  بمػػي، فػػي أبهػػى وأغػػرب مػػا تتيحػػي المغػػة  ولممػػرة االولػػى، نػػر، فيػػي  مػػؽ االنسػػاف 
وتسػػػاؤلي امواجػػػًا تتيػػػادـ جػػػزرًا ومػػػدًا ، فػػػي حركػػػة مػػػف الغيػػػاب والحعػػػور فػػػي ابديػػػة مػػػف 

وتجربة لالنفرير اليوفية دليػؿ عمػى حداثتػي فػي القػدـ كمػا يػر، لادونػيسر، ولهػذا  ر2لالنور"
حاوؿ لادونيسر اف يجد لقييدة النثر امتدادًا تاريليػًا عميقػًا فػي القػدـ  ففػي التػراث العربػي 

في يجػد الشػاعر العربػي "اف الشػعر الينحيػر فػي الػوزف، واف طػرؽ التعبيػر فػي  ػذ  اليو 
ف كانػػت موزونػػة" وبهػػذا كػػاف  ر3لالكتابػػات، وطػػرؽ اسػػتلداـ المغػػة  ػػي، جو ريػػًا ، شػػعرية، واة

لادونػػيسر  ػػو أوؿ مػػف حػػاوؿ اف يؤسػػس مشػػروعية  يػػيدة النثػػر العربيػػة عمػػى افتراعػػات 
  ر4لواردة في نظرية الشعر العربية

ونستطيت اف نتممس اثر المرجعيف الغربي والعربي في شاعرية لادونيسر وذلؾ مػف  
والشػعر الغربػي القريػب  لبلؿ اكتشافي لمنيوص اليوفية العربية وبشكؿ لػاص لالنفػرير 

لادونػػيسر منهمػػا جعمتػػي يتحػػرؾ إلػػى مػػا ورا  الوا ػػت والليػػاؿ بشػػكؿ  ةمػػف التيػػوؼ   وافػػاد
فهػػػو يقػػػوؿ: "أننػػػي كنػػػت بتػػػ ثير مػػػف اليػػػوفية العربيػػػة  الفػػػت فػػػي نتاجػػػي الشػػػعري لايػػػة،

االسػػػبلمية و ػػػرا ة ريمكػػػة ونوفػػػاليس أ مػػػؿ األشػػػيا  التػػػي تػػػدلؿ فػػػي مجػػػر، الحيػػػاة اليوميػػػة 
ففي اليوفية  ذ ، وجد تجسيدات معنى الشعرية بويفها ميطمحًا فنيًا، لارج  ر7لالمباشرة"

 ر2لالنمط الشعري التقميدي 
                                           

  66الشعرية العربية: ر2ل

  76سياسة الشعر، ادونيس:  ر3ل

  788ينظر:  ييدة النثر العربية بحثًا عف معيار لمشعرية، فلري يالح:  ر4ل

  74 ا أنت أيها الو ت، ادونيس:  ر7ل

  757ينظر: ادونيس والتراث النقدي، عبد الرحيـ مراشدة:  ر2ل



 الفصل اخلامس  مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء قصيدة النثر

 236 

شػػعر لبلشػػارات، والميػػؿ الػػى العمػػؽ والغمػػوض، وتوليػػػد اف اسػػتلداـ شػػعرا  تجمػػت  
المغة الشعرية الجديدة، وغير ا مف سمات اليوفية ما ي إال اثر مػف الرافػد اليػوفي، و ػذا 
ما يعترؼ بػي لأدونػيسر يػراحة، حيػث يقػوؿ: "نسػتيطت أف نػر، كثيػرًا مػف القػيـ الحعػارية 

القػيـ التنبػت مػف النيػوص الشػعرية  العربية مستمرة في الحركػة الشػعرية الجديػدة، لكػف  ػذ 
بػػالمعنى التقميػػدي القػػديـ، بقػػدر مػػا تنبػػت مػػف نيػػوص التيػػورؼ، فالتيػػوؼ حػػدس شػػعري، 

ها الشػػعر العربػػي ييعػػف ومعظػػـ نيويػػي نيػػوص شػػعرية، يػػافية، ولهػػذا فػػ فر القػػيـ التػػي
ها، انمػػػػا يسػػػػتمد ا مػػػػف التػػػػراث اليػػػػوفي العربػػػػي فػػػػي الدرجػػػػة يالجديػػػػد أو يحػػػػاوؿ أف يعػػػػف

و كذا يعي  التػراث اليػوفي روح الشػعر الحػديث ويحييػي، ممػا يجعػؿ إحسػاس  ر3للى"األو 
 الروح  ؼالشاعر الحديث بهذا التراث يسمو الى مشار 

وممػػا تقػػدـ، نجػػد أف لأدونػػيسر يػػزاوج بػػيف الرافػػديف الغربػػي والعربػػي لقيػػيدة النثػػر   
  الطميعيػػيف العػػرب فالرافػػد الغربػػي يظهػػر فػػي رؤيػػة تػػر، أنهػػا نشػػ ت بفعػػؿ احتكػػاؾ الشػػعرا

بانجػػػازات لبػػػودلير ورامبػػػو وسػػػاف جػػػوف بيػػػرس ووالػػػت ويتمػػػافر، والرافػػػد العربػػػي يظهػػػر فػػػي 
محاولة الت سيس لمشروعية  ذ  القييدة بالعودة الى تعقيدات نظرية الشعر العربية ب سػمى 
 تطوراتهػػا واكثر ػػا تحديػػدًا لهويػػة الشػػعر، وسػػمة الشػػعرية فيػػي النثػػر اليػػوفي العربػػي بويػػفي

  ر4لشعرًا يمكف  ياس  ييدة النثر عميي وعد ا تطورًا مف تطوراتي
ولـ يقتير اثػر الرافػد العربػي عمػى التجربػة اليػوفية فػي شػاعرية لادونػيسر، وانمػا  

  ر7لالػنص الشػعرينرا  يستغؿ المرويات االسطورية ، والقيص القرآنية ويدلمها فػي سػياؽ 
فهو يمج  الػى التػاري  ويعػالو موعػوعي معالجػة  وربما توست في استمداد الميادر التراثية،

جديػػػػدة، تكشػػػػؼ عػػػػف يػػػػبلحية  ػػػػذا التػػػػراث لمبقػػػػا  والتجػػػػدد واالعتبػػػػار  فنػػػػرا  يتلػػػػذ مػػػػف 
الشلييات الت ريلية شا د عير كما فعؿ ذلؾ حينما اتلذ مػف  يػة حيػاة لعبػد الػرحمف 

                                           
  737-738مقدمة لمشعر العربي:  ر3ل

  787ينظر:  ييدة النثر العربية بحثًا عف معيار لمشعرية:  ر4ل
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وتيػػػبح  ػػػذ   ر2لرالػػػدالؿر، فػػػي ديوانػػػي لكتػػػاب التحػػػوالت والهجػػػرة فػػػي ا ػػػاليـ الميػػػؿ والنهػػػار
الشليػػية ميػػدر الهػػاـ الشػػاعر، حيػػث يػػتمكف لادونػػيسر مػػف اإلفػػادة مػػف  ػػذ  الشليػػية 

 الفنية بدالالتها السياسية واألدبية والقومية والدينية 
و ػػد تبنػػى ليوسػػؼ اللػػاؿر مفهػػوميف اثنػػيف عػػف التػػراث العربػػي االوؿ:  ػػو محدوديػػة  

ي، و ػػػو مػػػا دفعػػػي الػػػى الػػػدعوة الػػػى التحػػػرر التػػػراث العربػػػي، والثػػػاني: وحػػػدة التػػػراث االنسػػػان
الكامؿ مف القديـ، والشروع بعمؿ شعري جديد يستجيب لروح العير، عمى النحو الػذي رآ  

  ولهػذا  الػت ر3لوأكد ، متلذًا مف النماذج االييمة في الشعر الغربي الحديث مثمػي فػي ذلػؾ
الشػػعر التقميػػدي شػػكبًل  عنػػي للالػػدة سػػعيدر: "ومػػت اف بعػػض الشػػعرا  المجػػدديف  ػػد تجػػاوزا

ومعمونًا، اال اف يوسؼ اللاؿ رفػض التػراث نها يػًا واسػتدار فػي دعػا  حػار يػوب البحػر 
لفاللػاؿر كػػاف شػاعرًاند منػػدفعًا الػى التجديػػد لكنػي فػػي حػدود النظريػػة، النػي بقػػي  ر4لالمتوسػط"

محافظػػًا عمػػى مسػػتو، العمػػؿ الشػػعري كانجػػاز فنػػي، فهػػو شػػاعر كػػاف مػػف جهػػة عػػد الػػذاكرة 
فػػػي اطار ػػػا الشػػػعري وسػػػيا اتها التراثيػػػة، ومػػػف جهػػػة الػػػر، كػػػاف يغػػػوص فػػػي عمػػػؽ تجربتػػػي 

  ر5لاالنجيمية التي الذت تطغى عمى شعر  وبشكؿ ممفت لمنظر
لكف ينبغي اف نقػوؿ إنػي لػيس كػؿ المتػ ثريف بػالغرب مػف شػعرا  تجمػت شػعر ـ عمػى  

اف الحداثػػة التكػػوف إال الدرجػػة نفسػػها مػػف الػػرفض لمتػػراث العربػػي، وانمػػا كػػاف بععػػهـ يعػػي 
مػػف دالػػؿ التػػراث ويػػميمي ولػػيس مػػف لارجػػي، والقيػػيدة الحديثػػة مػػا ي إال بنػػت لمقيػػيدة 
القديمػة عمػى جػدة وعيػرية، وييػػرح بػذلؾ احػد ـ: "ونحػف فػػي ثورتنػا عمػى القػديـ، النعنػػي 
ب ننػػا نثػػور عمػػى القيػػيدة مػػف حيػػث بنيانهػػا الكبلسػػيكي ومتانتهػػا الشػػكمية ، بػػؿ عمػػى التوجػػي 

 رمطػػرافل  و ػػذا الػػرأي  ريػػب مػػف آرا   ر7للشػػعري الػػذي  ػػو توجػػي الػػى العيػػر ال التػػاري "ا
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فػػػي  اعػػػدة تحػػػديث الشػػػعر وعيػػػرنتي  فالحداثػػػة اذف عنػػػد بعػػػض  رالريػػػافيلو رالز ػػػاويلو
  ومػف  نػا ر2لشعرا  تجمت شعر ثورة مف الدالؿ تقـو و ي مبنيػة عمػى اسػس ال عمػى لػوا 

، ر3لد التػػراث العربػػي، كمػػا ويػػفها بعػػض الملػػالفيف لهػػانفهػػـ اف  ػػذ  المدرسػػة لػػـ تكػػف عػػ
د الشػاعر، وتمنػت مػف تطػور  بوانما كانت عد القيـ الثابتػة والقواعػد المقػررة سػمفًا التػي تسػتع

تطػػورًا مسػػتقبًل وتحػػوؿ دوف رفعػػي لمعقميػػة التػػي تمجػػد التػػراث العربػػي وبهػػذا نلػػرج بمعمومػػة 
الغربيػة والعربيػة، فػيمكف اف نيػفهـ بػ نهـ مملية عف يمة شعرا  مجمػة شػعر بالثقػافتييف 

 اتباعيوف يقمدوف السريالية واليوفية والتراث 
 

 . ظهور انواع متعددة من الشعر3

شهد مطمت القرف العشريف تغييرات متعددة فػي حيػاة االنسػاف، وكػاف لمشػعر نيػيب  
يود النظمية وافر مف  ذ  التغييرات، التي تتمثؿ برغبة الشاعر الحديث في اللبلص مف الق

الموروثػػػة، والتحػػػرر مػػػف القواعػػػد اليػػػارمة لمتنظػػػيـ  ومػػػف تمػػػؾ التغيػػػرات اف بػػػدأ اللطػػػاب 
، ومػف  نػا انطمقػت محػػاوالت ر5لالشػعري المطبػوع يحػؿ محػؿ اللطػاب الشػػفا ي لالسػماعير

تجديدية في الشعر العربي، وكاف ظهور لالشعر المرسؿر عمى يد لتوفيؽ البكػري والز ػاوي 
شػػػكري ومحمػػػػد فريػػػد ابػػػػو حديػػػد وعمػػػػي احمػػػد بػػػػاكثيرر وغيػػػر ـ، أولػػػػى  ػػػػذ  وعبػػػد الػػػػرحمف 

و نػػاؾ نمػػط  ،ر7ل  وكػػذلؾ ظهػػور لالشػػعر المنثػػورر عمػػى يػػد لامػػيف الريحػػانيرر6لالمحػػاوالت
مقػػارب ولػػيس مجػػاورًا لقيػػيدة النثػػر و ػػو لالنثػػر الشػػعرير الػػذي وجػػد تجمياتػػي عنػػد لجبػػرافر 

فػػي بدايػػة اللمسػػينيات، إذ كػػاف أكثػػر األنمػػاط وظهػػور لالشػػعر الحػػرر  كمػػا مػػر بنػػا سػػابقًا 
الشػػعرية مجػػاورة فػػي ليا يػػي لقيػػيدة النثػػر وأشػػد ا  ربػػًا منهػػا، بػػؿ فػػي الشػػعر االنكميػػزي 
مػػف البػػاحثيف مػػف يجعػػؿ  يػػيدة النثػػر جػػز ًا مػػف حركػػة عامػػة باتجػػا  الشػػعر الحػػر بمفهومػػي 
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 يػيدة النثػر العربيػة،  والػى جانػب  ػذ  المحػاوالت التػي سػبقت ظهػور  ر2لالغربي ال العربي
نجػػػد لالنثػػػر المركػػػزر الػػػذي تبمػػػور عمػػػى يػػػد را ػػػد  االوؿ لحسػػػيف مػػػردافر اذ تػػػ ثر لببػػػودليرر 

  ر3للاز ار الشرر التي تمكنت مني حتى اعمف عف نفسي لبودليرر الشرؽ العربػيومجموعتي 
ي شػاركت اف  ذ  المحاوالت واالنمػاط الشػعرية الجديػدة، والمجػاورة لقيػيدة النثػر ،  ػي التػ

 في ظهور ا في االدب العربي 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 قصيدة النثرعند شعراء حداثة مفهوم الطرائق ارسال 

ظهرت  ييدة النثر العربية بويػفها حركػة مسػتقمة لهػا ليويػيتها، بفعػؿ مجمػة  
، اذ ر7لأيػػدر ا ليوسػػؼ اللػػاؿر، ع رفػػت باسػػـ مجمػػة لشػػعرر 7957يػػدرت فػػي لبنػػاف عػػاـ 
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حيػػث شػػكمت فػػي وا ػػت  ر2ل"ة الحيػػة الفاعمػػة بالنسػػبة لمحداثػػة الشػػعريةكانػػت "بػػبل شػػؾ البدايػػ
الشػػعر الجديػػد مػػا يمكػػف عػػدر  إطػػارًا كػػامبًل لمدرسػػة شػػعرية، واف عػػدر ا بعػػض البػػاحثيف انهػػا 

واف كانػت  ػي حركػة أو  ر3ل"حركة جمعت بيف موا ب ولبػرات متنوعػة، و ػذا سػر ا ميتهػا"
، وتجػػاوز القػػديـ لػػارج كػػؿ  يػػد، ولػػارج كػػؿ مدرسػػة فػػ ف جو ر ػػا البحػػث والتطمػػت والكشػػؼ

  ر4لانعوا  ، ولارج كؿ ايديولوجيا
وفػي بػدايتها اسػتطاعت مجمػة لشػعرر اف تسػػتقطب عػددًا مػف الموا ػب الشػعرية فػػي  

 يمتها مف الشػعرا  واألدبػا  الػذيف انعػووا تحػت لوا هػا اذ جمعػتهـ   وت تي ر5لالوطف العربي
ت جميػػػػت محػػػػاوالتهـ الشػػػػعرية الجديػػػػدة ايمانػػػػًا منهػػػػا   وشػػػػجع ر6لالمجمػػػػة تحػػػػت اتجػػػػا  واحػػػػد

بعػػرورة لمػػؽ طرا ػػؽ جديػػدة فػػي التعبيػػر الشػػعري، لتجػػاوز القػػديـ واة امػػة حداثػػة اللمػػؽ، واف 
  وبتشجيعها  ػذا تمثػؿ مظهػرًا ر7لالتولد كاممة - يا د النثر–كانت  ذ  المحاوالت الجديدة 

الشعرا  مف التغييػرات الحيويػة التػي  ، ألنها مكنت عقوؿر8لمف مظا ر نهعة العقؿ العربي
، لكػػي يبمػػ  ر7لتطمػػح لمسػػاعدة الشػػعر العربػػي عمػػى اف يكتشػػؼ  يمػػًا جماليػػة وموا ػػؼ جديػػدة

حداثة االبداع واللمػؽ، ودلولػي فػي المسػار الػر يس لمشػعر العػالمي، بعػد اف ايػبح مكتمػؿ 
  ر2لالعدرة بما يتطمبي فف الشاعر وأدواتي الحديثة

الشػػعر، انهػػا ذات طػػابت يتسػػـ بػػالنظرة الشػػمولية الػػى الحعػػارات مػػف مميػػزات مجمػػة  
االنسػػانية كجهػػد انسػػاني متػػراكـ، يلػػص كػػؿ انسػػاف، لػػذلؾ كانػػت فكػػرة مؤسسػػها، انهػػا تقػػـو 
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  75: 6،7962،س22ينظر: الى القارئ، مجمة شعر، ع ر4ل

، و ييدة النثر في االدب العربي المعاير   : 654ينظر: االتجا ات والحركات في الشعر العربي الحديث:  ر5ل
38  

  754في حركة اللمؽ وكماؿ الحداثة وموتها: ينظر: اس مة الشعر  ر6ل

  728: 7962، 6، س22ينظر: البار و عايا في ثبلثة اشهر، مجمة شعر، ع ر7ل

  33ينظر: الحداثة في الشعر:  ر8ل

، واالتجا ػػػػات والحركػػػػات فػػػػي الشػػػػعر العربػػػػي 478و 486: 7978-7888ينظػػػػر: الشػػػػعر العربػػػػي الحػػػػديث  ر7ل
  653الحديث: 

  656ا ات والحركات في الشعر العربي الحديث: ينظر: االتج ر2ل
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، وتقػػديـ ر3لعمػػى االنفتػػاح المطمػػؽ عمػػى كػػؿ الثقافػػات االنسػػانية منػػذ بػػد  التػػاري  الػػى اليػػـو
ر ، وعػػػرورة عػػػرض االحػػػداث الشػػػعرية النمػػػوذج الشػػػعري الغربػػػي عػػػف طريػػػؽ ترجمتػػػي ونشػػػ

االكثػػر حداثػػة فػػي العػػالـ كػػانكمترا وامريكػػا وفرنسػػا  وحاولػػت ايعػػًا اف تقػػدـ مفػػا يـ جماليػػة 
 رماالرميػػػػيلو ربػػػودليرلجديػػػدة عػػػف التػػػراث الشػػػعري الغربػػػي المتحػػػرر الحػػػديث كمػػػا يمثمػػػي 

طرحػت مجمػة    ومػف  نػار4لوغيػر ـ رعػزرا باونػدلو راليوتلو رساف جوف بيرسلو ررامبولو
لشعرر نفسها تيارًا ثوريًا، ينظر الى الشعر، بويفي فعبًل انسػانيًا وممارسػة لبل ػة، لاعػعًا 

  ر5للقوانيف المغامرة والرؤيا، و ي نفسها  وانيف الحرية واللمؽ
التجربػػة الحديثػػة فػػي مرحمتهػػا  كانػػت مجمػػة لشػػعرر منبػػرًا لمتجديػػد، إذ  امػػت بحمايػػة 

مػػػػف أعتػػػػاب الرؤيػػػػة الفكريػػػػة الػػػػى ابػػػػواب الرؤيػػػػا الحديثػػػػة لمشػػػػعر  الجديػػػػدة، مرحمػػػػة االنتقػػػػاؿ
، وبػػذلؾ تكػوف  ػػد أرلػػت لمرحمػة جديػػدة فػي الشػػعر العربػػي، ادلمتػي حيػػز الحداثػػة، ر6لوالعػالـ

ويتجمى مفهـو حداثة لشعرر بتجاوز المفا يـ المتوارثة في االسموب الشػعري، وتغييػر  عمػى 
،  ا مػػة عمػػى البحػػث لمتممسػػات، وتجػػاوز القػػديـ انػػي عمميػػة لمػػؽ تجريبيػػة وابداعيػػة مسػػتمرة

  وعمػػى وفػػؽ ذلػػؾ، تكػػوف مجمػػة شػػعر تيػػار مهمػػًا دالػػؿ حركػػة شػػعرية ، ر7للحػػدوث الجديػػد
لدمت الشعر العربي  ولكػف سػبب ريادتهػا لػبلؿ ثمػاني سػنوات فػي لبنػاف يعػود الػى تبنيهػا 

  وانػػي ر3لداب العالميػػة، واعتماد ػػا عمػػى مػنهو االنفتػػاح عمػػى ا  ر2لمبػدأ المحاولػػة والتجريػػب
الشػػؾ اف مجمػػة لشػػعرر كانػػت الطريقػػة االولػػى إلرسػػاؿ حداثػػة  يػػيدة النثػػر العربيػػة، و ػػد 

                                           
، 8، وحركػػة الحداثػة فػػي الشػعر العربػػي المعايػػر: 738: 7968، 75ينظػر: ألبػػار و عػايا، مجمػػة شػعر، ع ر3ل

  754واس مة الشعر في حركة اللمؽ وكماؿ الحداثة وموتها: 

ية في لغػة الشػعر العربػي الحػديث: ، وظوا ر فن652ينظر: االتجا ات والحركات في الشعر العربي الحديث:  ر4ل
29-38  

  74-73ينظر: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاير:  ر5ل
  58الى ايفض :     ينظر: شعرنا الحديث  ر6ل

  677-676ينظر: االتجا ات والحركات في الشعر العربي الحديث:  ر7ل

  49ينظر: ادونيس والتراث النقدي:  ر2ل

  738: 7968، 75، مجمة شعر، عينظر: البار و عايا ر3ل
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لعبػت دورًا مهمػػًا ورا ػػدًا فػي عمميػػة تطػػوير الشػعر العربػػي وتفجيػػر طا تػي االبداعيػػة، وحققػػت 
 حداثة البموغ واللمؽ في مدرة  ييرة بجهد ا 
نهػا مجمػة ت سيسػية لحركػة  يػيدة النثػر، وانمػا ولـ يقتير دور مجمة لشعرر عمى ا 

نرا ػػػا  ػػػي نفسػػػها تتعػػػمف طريقػػػة الػػػر، اكثػػػر فاعميػػػة و ػػػي كتابػػػة لالمقػػػاالتر التنظيريػػػة 
والتطبيقيػػة، والتػػي ايػػبحت مػػف االبػػواب الثابتػػة فيهػػا، وتقػػـو  ػػذ  المقػػاالت عمػػى المفػػا يـ 

 الشعرية نفسها التي كانت مجمة شعر تهدؼ اليها 
المقػاالت التػي تمثػؿ اطروحػة نقديػة، مقالػة لأدونػيسر : لمحاولػة فػي ومف ا ـ  ػذ   

وي عمى مجموعة مف ت  وكانت تحر4لتعريؼ الشعر الحديثر التي اعيد نشر ا اكثر مف مرة
االبعػاد التػػي تبػػدو جديػػدة أمػػاـ المتمقػػيف، لكونهػػا تطػػرح مفهومػػات جديػػدة عػػف ما يػػة الشػػعر، 

  ومقالتػي األلػر، لفػي ر5لر القػديـ والشػعر الحػديثولكونها وععت تفريقًا واعػحًا بػيف الشػع
التػػػي عػػػد ا لادونػػػيسر نفسػػػي طرحػػػًا جديػػػدًا عمػػػى السػػػاحة االدبيػػػة عامػػػة،  ر6ل يػػػيدة النثػػػرر

والشعرية لاية، و ػد نشػر ا بعػد اطبلعػي عمػى معطيػات  يػيدة النثػر الغربيػة، مشػيرًا الػى 
مقػػاالت لادونػػيسر  ػػذ  اسػػهاـ إفادتػػي مػػف كتػػاب لسػػوزاف برنػػارر فػػي حاشػػية المقالػػة  وكػػاف ل

 الشعرا  والكتاب لمكتابة عنها فاعؿ في رفد حركة  ييدة النثر، وتحفيز 
ومػػف الطرا ػػؽ األلػػر، التػػي أوجػػد ا مؤسسػػو تجمػػت لشػػعرر، والتػػي يػػتـ بهػػا تػػداوؿ  

، بمعنػػى اف تجمػػت لشػػعرر وجػػد فػػي ر7لافكػػار التحػػديث بحريػػة، طريقػػة لاليػػالونات االدبيػػةر
ورًا مهمػػًا فػػي إرسػػاؿ مفهػػـو حداثػػة  يػػيدة النثػػر، وكانػػت االمسػػية تنعقػػد جمسػػات االماسػػي د

مسا  كؿ لميس، وتكوف مفتوحة لكؿ مف تهمي مس لة الشعر، و د دعيت  ذ  االجتماعات 
/ الجمسات بػلندوة مجمة شعرر أو للميس مجمة شعرر  وأكد لكماؿ ليربػؾر فػي اكثػر مػف 

                                           
  27و 78-9، وزمف الشعر: 743-99ينظر: مقدمة لمشعر العربي:  ر4ل

  78-9، و ـ ف: 777-787ينظر: ـ ف :  ر5ل

  83-75ينظر: في  ييدة النثر:  ر6ل

  88ينظر: نقد الحداثة:  ر7ل
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مبًل مػػف العوامػػؿ التػػي شػػجعت الشػػعرا  عمػػى موعػػت ا ميػػة  ػػذ  االمسػػية، وعػػدر نجاحهػػا عػػا
  ر2لإطبلؽ مفهـو  ييدة النثر

واتلػػػػذ شػػػػعرا  تجمػػػػت لشػػػػعرر مػػػػف لالبيانػػػػاتر طريقػػػػة ألػػػػر، لبػػػػث آرا هػػػػـ الجديػػػػدة  
والواعية، ولعؿ بياف ليوسؼ اللاؿر  و األوؿ مف نوعي في تمؾ المرحمة، وكاف بياني عمػى 

بيانػًا فػي حداثػة  يػيدة  ، ويمكػف اف نعػدر ر3ل ي ة محاعرة بعنواف: لمستقبؿ الشعر العربػير
النثر، الني ينطوي عمى وجهات نظر واعحة المعالـ لتجمت ثقافي بدأ يعمف آرا   الحداثوية 

 التي تتجاوز التيارات السا دة آنذاؾ 
وتناوؿ لاللاؿر في بياني  ذا حالػة الشػعر العربػي، والسػيما فػي لبنػاف، وألػذ يريػد  

الشعر العربي والنقػد العربػي الميػاحب لػي، ومػف لػبلؿ عرعػي لتمػؾ  السمبيات الشا عة في
المساوئ، جا ت الػدعوة لكتابػة  يػيدة النثػر التػي يتجػاوز بهػا الشػاعر النقػاط السػمبية التػي 

 كاف عميها الشعر والنقد العربي  وا ترحت مجموعة مف البدا ؿ، ا مها:
 التعبير عف التجربة الحياتية   7
 ية، ويفية كانت اـ ذ نية اال تماـ باليورة الح  2

 ابتكار لغة جديدة مستمدة مف الوا ت   3

 النهوض باإليقاع العربي وتطوير  بابتكارات واعافات جديدة لي   4

 األلذ بالحسباف الجو العاطفي لمقييدة، وتجاوز التسمسؿ المنطقي   5

األلػػػػذ بالحسػػػػباف ا ميػػػػة االنسػػػػاف بويػػػػفي مركػػػػزًا لمعػػػػالـ، وجعػػػػؿ االنسػػػػاف محػػػػور   6
 القييدة 

 إعادة النظر بقرا ة التراث   7

 بي و اإلفادة مف التراث الروحي والعقمي األور   8

 اإلفادة مف األدب العالمي   9

                                           
  296و  93و 64-63ينظر: حركة الحداثة في الشعر العربي المعاير:  ر2ل

  88نظر: الحداثة في الشعر: ي ر3ل
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  ر7ل  األ تماـ بروح الشعب78
اف مثػؿ  ػذ  البػػدا ؿ التػي يقترحهػا لاللػػاؿر تشػكؿ فػي و تهػػا تجػاوزًا ونقعػًا واعػػحًا 

 مى حد سوا  لكثير مف المعطيات التقميدية المتداولة في الشعر والنقد ع
وجػػا  لادونػػيسر ببيػػاف شػػبيي ببيػػاف لاللػػاؿر، مػػف حيػػث تناولػػي الوعػػت االدبػػي فػػي 

، ولكني يلتمؼ عني مػف حيػث التنويػت عمػى معػموف البيػاف، ومػف حيػث الجػرأة فػي ر2للبناف
طػػرح اال تراحػػات الجديػػدة التػػي بوسػػاطتها يمكػػف تجػػاوز الثبػػوت السػػا د، ودفػػت الشػػعر وحالػػة 

 -لى االماـ   ومف  ذ  اال ترحات:الثقافة العربية ا
محاولة لتبياف اثر السمطة دينية او ايدلوجية، في الوا ت العربي، ومػف ثػـ إدانػة  ػذ    7

: " نػػاؾ مراكػػز رادونػيسلالسػمطة بويػػفها أداة تعطيػػؿ وحجػز ال اداة تحريػػر  يقػػوؿ 
سػػػػيطرة تشػػػػكؿ تاريلػػػػًا يوميػػػػًا  ػػػػا رًا يحايػػػػرني ويػػػػوجهني ف نػػػػا جامػػػػد فػػػػي حاعػػػػر 

  ر3لجامد"
اجازة التعبير، وبذلؾ تكوف مهمة الشاعر عند لادونيسر  ي: "أف يفجر نظاـ المغة   2

  ر4لالقيـ السا دة ويغيرر " –لالثقافةر 

، تتحػػػػد، سػػػػمطة الماعػػػػي والتػػػػراث، و يػػػػاـ يعػػػػرورة  يػػػػاـ ثػػػػورة أدبيػػػػة ثقافيػػػػة عارمػػػػ  3
وص االنفبلت والتجاوز مػف  ػذ  السػمطة، والبحػث عػف عػالـ جديػد أبػدًا، ألف "النيػ

  ر7لالثقافية السا دة تتمحور حوؿ فف الحجب ال فف الكشؼ"

  ر2لإدانة المثقؼ العربي الستسبلمي لموا ت والعقمية الجامدة ومجاراتي إيا ا  4

وممػػا تقػػدـ نجػػد اف كػػبل البيػػانيف يريػػد الوا ػػت الثقػػافي برمتػػي ويقاربػػي مػػت الماعػػي، 
 ويطالب بعد ذلؾ بتجاوز التقميد والتحرؾ نحو االماـ 

                                           
  87-88ينظر: الحداثة في الشعر:  ر7ل

  749و 57و 48و 38-37ينظر: فاتحة لنهايات القرف:  ر2ل

  37ـ ف :  ر3ل

  783زمف الشعر:  ر4ل

  95-94النظاـ والكبلـ، ادونيس:  ر7ل

  57ينظر: فاتحة لنهايات القرف:  ر2ل
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بعد ما حققت مجمة لشعرر والمقاالت والبيانات نجاحػًا كبيػرًا، حفػزت شػعرا  تجمػت و 
شػػعر عمػػى كتابػػة  يػػيدة النثػػر، فهػػذا لانسػػي الحػػاجر ايػػدر ديوانػػي االوؿ للػػفر فػػي  يػػيدة 

  ر3لالنثر، و دـ لي بمقدمة نقدية مهمة حوؿ مفهـو  ييدة النثر
رر، وكثػػػػرت حولػػػػي و ػػػػد حظػػػػي ديػػػػواف للػػػػفر بدعايػػػػة لايػػػػة مػػػػف لػػػػدف تجمػػػػت لشػػػػع

الكتابات المشجعة، وعدرو  طريقة مناسبة عمى مستو، التطبيػؽ، فبػدأوا بتشػجيعها وتزكيتهػا، 
  ر4لوعدرو  الديواف األوؿ مف نوعي في العربية

وذكػػػر لانسػػػي الحػػػاجر األسػػػباب التػػػي ادت إلػػػى ظهػػػور  يػػػيدة النثػػػر الػػػى الوجػػػود 
 الشعري، أ ـ  ذ  االسباب:

 ععؼ الشعر التقميدي   7
رض بػػدور ا اشػػكااًل ر ويتغيػػر ، فارعػػًا موا ػػؼ جديػػدة تفػػشػػعور بػػ ف العػػالـ  ػػد تغيػػال  2

 جديدة 

 كثرة الترجمات عف الشعر الغربي   3

 
 

  ر7لتطور الشعر الحر في العربية، الذي نجح بععي في اال تراب مف الكبلـ الدارج  4

  ر2لاف  ييدة النثر نش ت اساسًا انتفاعًا عد القيود العربية  5

الحػػػاجر اف  يػػيدة النثػػػر جػػػا ت تتويجػػًا لجهػػػود بػػػدأت منػػذ  ػػػرف مػػػف ويػػر، لانسػػػي   6
بالدرجػة االولػى  الزماف ال لتحرير الشعر العربي وحد ، بؿ لتحرير الشػاعر العربػي 

فالشاعر يعيش في عالـ متغيػر فػي حاجػة الػى لغػة تسػتطيت تجسػيد موا فػي الجديػد: 
ـ عمػػػى لغػػػة  ديمػػػة "لغػػػة الشػػػاعر الحػػػر يجػػػب اف تظػػػؿ تمحقػػػي       الشػػػاعر الينػػػا

                                           
  72و 77و 7ينظر: لف:  ر3ل

  25، والنف  في الرماد: 43البداية واالزمة:  –، و ييدة النثر 53ة النثر في األدب االنكميزي: ينظر:  ييد ر4ل

  77ينظر: لف:  ر7ل

  78ينظر: ـ ف:  ر2ل
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  ومف  نا، يمكف لنا اف نعػد ديػواف للػفر مثػااًل ناجحػًا فػي التنظيػر المتمثػؿ ر3لبالية"
 بمقدمتي، وفي التطبيؽ ، ألني مجموعة لقيا د نثرية 

ولعؿ رغبتهـ في إحداث حداثة تتجاوز الثبػات عمػى القػيـ التقميديػة الراسػلة، تتجمػى 
، اذ القػػػػى 7967مػػػؤتمر رومػػػػا، المنعقػػػد عػػػاـ  بيػػػورة اكثػػػر تكػػػامبًل ووعػػػػوحًا فػػػي اعمػػػاؿ

، متلػػػػذًا مػػػف  ػػػػذا ر4للادونػػػيسر محاعػػػرة لػػػػي بعنػػػواف لالشػػػعر العربػػػػي ومشػػػكبلت التجديػػػدر
المػؤتمر طريقػػة فعػػمى لطػػرح افكػػار الحداثػػة التػػي تتجمػػى فػػي ثقافػػة االكتشػػاؼ واللمػػؽ التػػي 

 تتجاوز ثقافة التكرار السا دة والقواعد المقررة مف أجؿ المستقبؿ 
ي مػف يػدافت عنهػا وينيػر ا، ومػف  ػوكاف مف الطبيعي لحركة  ييدة النثػر، اف تبل

 ػػذا الػػدفاع بػػرزت وسػػيمة اكثػػر دعمػػًا لهػػا، و ػػو مػػا الفتػػي للالػػدة سػػعيدر مػػف كتػػاب يسػػاند 
الحركػة، واطمقػت عميػي عنوانػًا  ػو لالبحػث عػف الجػذورر، و ػو افعػؿ امثمػة النقػد التطبيقػي 

حت فيػػػي الكاتبػػػة يػػػوت تجمػػػت لشػػػعرر الجديػػػد مػػػت تقػػػديـ و ػػػد شػػػر  ر5للقيػػػيدة اللمسػػػينيات
  ر6لالنماذج الشعرية والدفاع عف  ييدة النثر

ومػػف المؤلفػػات النثريػػة األلػػر، التػػي سػػاندت الحركػػة، مؤلفػػات لادونػػيسر التػػي روج 
بهػػا لحداثػػة تجػػاوز الثبػػوت مػػف اجػػؿ التحػػوؿ ومنهػػا: لمقدمػػة لمشػػعر العربػػي، وزمػػف الشػػعر، 

وفاتحة لنهايات القرف، وسياسة الشعر، والشعرية العربيةر ، ولكف ينبغي  والثابت والمتحوؿ،
اف نقػػوؿ اف االفكػػار التػػي وردت فػػي  ػػذ  المؤلفػػات  ػػي نفسػػها التػػي بثهػػا فػػي مقاالتػػي التػػي 

 نشر ا في مجمة شعر، مت  يامي ببعض االعافات والتعديبلت 
سر وليوسػؼ اللػػاؿر وبوسػاطة ا تمامنػا بمسػتو، التطبيػػؽ، نجػد اف كػبًل مػػف لادونػي

، الػػذيف يتحركػػوف عمػػى مسػػتوييف، مسػػتو، الدراسػػة النظريػػة التػػي تسػػوغ ر7لمػػف الشػػعرا  النقػػاد

                                           
  89الحعور والغياب، فاعؿ ثامر:  –، واشكالية االيقاع بيف الشعر و ييدة النثر 75: ـ ف ر3ل

االدب العربػػػي المعايػػػر، اعمػػػاؿ مػػػؤتمر رومػػػا: عػػػمف نػػػيس، ينظػػػر: الشػػػعر العربػػػي ومشػػػكبلت التجديػػػد، ادو  ر4ل
  46-26، وزمف الشعر : 775-272

 لنقد ا لمجموعة الشاعر محمد الماغوط "حزف في عو  القمر"ر  72ينظر: البحث عف الجذور:  ر5ل

  78-7ينظر: ـ ف :  ر6ل

، و يػيدة 259-242ي العربػي   : ، والمغة الشعرية في اللطاب النقد89ينظر: افؽ الحداثة وحداثة النمط:  ر7ل
  33النثر في االدب العربي المعاير   : 
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وجػػود  يػػيدة النثػػر ، وتػػدافت عنهػػا، والمسػػتو، ا لػػر، تقػػديـ النمػػوذج الشػػعري الػػذي يتػػرجـ 
افكار مػػا وآرا  مػػا فػػي القيػػيدة فمجموعػػة لاللػػاؿر للػػفر ليػػر مثػػاؿ عمػػى تقديمػػي النمػػوذج 
الجديػػػد المكتػػػوب بػػػروح عيػػػرية  ومجموعػػػات ادونػػػيس ل يػػػا د اولػػػى ر ولاغػػػاني مهيػػػار 
الدمشػػقير ولاوراؽ فػػي الػػريحر دليػػؿ عمػػى حداثتػػي التطبيقيػػة التػػي تتجػػاوز النمػػوذج الشػػعري 
القديـ شكبًل ومعمونًا  ومف  نا ، فقد شكمت دواوينهـ  ذ  تجربة تطبيقية متميزة في حركة 

 بي الحداثة في الشعر العر 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 قصيدة النثر شعراءبنية مفهوم الحداثة وعناصرها عند 

 امت بنية مفهـو الحداثة عند شعرا   ييدة النثر عمى عناير متػبزرة تمتػؼ حػوؿ  
السمة المهيمنة إال و ي سمة التجاوز مػف أجػؿ مواكبػة التغيػر االنسػاني الشػامؿ فػي الحيػاة 

 الجديدة 
 
 

 ر. مفهوم الشعر ودور الشاع1

طار رفض الثبػات والقػو، التػي تسػيطر إيتحدد مفهـو الشعر عند تجمت لشعرر في  
عميػػػي، سػػػوا  أكانػػػت  ػػػو، التقميػػػد والقالبيػػػة التػػػي تػػػر، الكامػػػؿ فػػػي القػػػديـ، أـ  ػػػو، الشػػػكمية 
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الجمالية التي تعزؿ الشعر عف فعؿ تغيير الوا ت وانجاز الثػورة وتجعمػي بالتػالي لال تاريليػًار 
  ر7لفي امتبلكي لطبيعة النظاـ الشكمي وكمالي ، لال متغيرًار

اف مفهـو لادونيسر لمشعر  ا ـ عمى الرؤيا التي تغيرر في نظػاـ األشػيا  فهػو، ثػورة  
يا ؤ   وبذلؾ تكوف الر ر2لعد االشكاؿ التقميدية السا دة، ورفض لموا ؼ الشعر القديـ واساليبي

وؿ: "والشػػػػعر ت سػػػػيس، بالمغػػػػة اداة ت سػػػػيس لمفهػػػػـو الشػػػػعر، وييػػػػرح لادونػػػػيسر بػػػػذلؾ فيقػػػػ
والرؤيػػا: ت سػػيس عػػالـ واتجػػا  العهػػد لنػػا بهمػػا، مػػف  بػػؿ  لهػػذا كػػاف الشػػعر تلطيػػًا يػػدفت إلػػى 
التلطي  و و ، اذف ، طا ة التغيرر الحياة وحسب، وانما تزيد، إلى ذلؾ، في نمور ا وغنا ػا 

لػػى فػػوؽ " يػػدعو الػػى تجػػاوز فػػ دونيس بمفهومػػي لمشػػعر الحػػديث  ر3لوفػػي دفعهػػا إلػػى األمػػاـ واة
وتلػػػط يسػػػايراف تلطػػػي العيػػػػر الحػػػديث وتجػػػاوز  لمعيػػػور الماعػػػػية  و ػػػواـ  ػػػذا الشػػػػعر 
الحػديث  ػػو المعنػػى اللػػبلؽ التوليػػدي ال معنػػى الويػػؼ إذ "انػػي احسػػاس شػػامؿ بحعػػورنا، 
و و دعوة لوعت معنى الظوا ر مف جديد، موعت البحث والشػؾ، و ػو لػذلؾ، ييػدر عػف 

س األشيا  إحساسًا ععويًا، ليس وفؽ العبل ؽ المنطقية، بؿ وفؽ افيزيا ية، تحتحساسية مي
ويقػوؿ، مشػيرًا الػى  ػوؿ لبػودليرر، اف الشػعر  ر4لجو ر ا ويميمها المذيف يدركهما التيػور"

الحديث يجب اف يتلمى عف الحدث، ألني يتعامؿ مت ظػوا ر اكثػر ثباتػًا، فهػو متوجػي نحػو 
قػػى وا عيػػًا، الف الوا عيػػة تقربػػي مػػف النثػػر العػػادي المسػػتقبؿ  وطالمػػا يهمػػؿ الحػػدث فانػػي اليب

ب رغامػػػي عمػػػى اسػػػتلداـ األلفػػػاظ فػػػي سػػػيا ها المػػػ لوؼ  وجػػػو ر الشػػػعر الحػػػديث يقػػػـو عمػػػى 
النقيض مف القيـ الوا عية  فمكي يكوف الشعر حديثًا بالفعػؿ، يجػب اف يكػوف  دفػي القيػيدة 

قديمة وتجاوز  عنها يكوف  د اكتشػؼ   وبنقعي لمقيـ الر7لذاتها، ال أي فكرة أو مشكمة معينة
 عوالـ جديدة 

                                           
  23ينظر: ثقؿ التاري  وشهوة ابتكار العالـ:  ر7ل

  9ينظر: زمف الشعر:  ر2ل

  782مقدمة لمشعر العربي:  ر3ل

  82محاولة في تعريؼ الشعر الحديث:  ر4ل

  78الشعر:  ، وزمف98-85: محاولة في تعريؼ الشعر الحديثينظر:  ر7ل
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اف مفهػػػـو لادونػػػيسر لمشػػػعر، مفهػػػـو شػػػامؿ يحػػػاوؿ اف يكػػػوف مو فػػػًا مػػػف االنسػػػاف  
والحيػػاة والعػػالـ  ويقتػػرف معنػػا  بػػػ"اللمؽ والتغييػػر، ال باليػػناعة والويػػؼ كمػػا كػػاف االمػػر 

  و ػاؿ ر3لعمػى اللمػؽ والمعرفػة وبذلؾ يكوف مفهومي لمشعر مفهومػًا سػرياليًا معتمػداً  ر2ل ديمًا"
 كذلؾ  ر4لبهذا المفهـو لرينيي شارر

ويمنح مفهـو لادونيسر  ذا ، الشعر بعدًا انسانيًا يتجػاوز االطػار المحمػي، ويعطيػي  
ومػف  نػا كانػت رغبػة  ر6لليعبػر عػف التجربػة االنسػانية بحميػة جديػدة ر5لفاعمية انسانية شاممة

جاوز الثبوت باالدب فقط، بؿ بتجاوز الحعارة السا دة، لادونيسر الفعمية ال تقتير عمى ت
فػػي مػػدار السػػعي الػػى الثػػورة عمػػى العػػالـ الػػذي يعػػيش فيػػي، ال مػػت الشػػعر الػػذي ورثػػي أو مػػت 
 النقد الذي تربى عميي، و ي بذلؾ تكوف ثورة طامحة الى تجاوز القديـ مف اجؿ المستقبؿ 

طيت اف يبنػي مفهومػًا شػعريًا جديػدًا والشاعر عند لادونيسر اليكوف حديثًا او ال يسػت 
إال "إذا عانى اواًل في دالمي انهيار المفهومات السابقة، وال يسػتطيت اف يجػدد الحيػاة والفكػر 
إذا لـ يكف عاش التجػدد، فيػفا مػف التقميديػة، وانفتحػت فػي أعما ػي الشػقوؽ والمهػاوي التػي 

فػػي العػػالـ ا لػػر، الكػػامف ورا  تتػػردد فيهػػا نػػدا ات الحيػػاة الجديػػدة فمػػف المسػػتحيؿ الػػدلوؿ 
الشػاعر الجديػد  ر7لالعالـ الذي نثور عميي، دوف الهبوط في  اوية الفوعى والتيدع والنفي"

اذًا  ػػػػو الػػػػذي "يحيػػػػؿ العػػػػالـ الػػػػى شػػػػعر: يلمػػػػؽ لػػػػي، فيمػػػػا يتمثػػػػؿ يػػػػورتي القديمػػػػة، يػػػػورة 
"بشػػػعر     وتػػ تي وظيفػػة الشػػػاعر العظػػيـ عنػػد لادونػػيسر، عنػػػدما يبلمػػس الشػػاعرر2لجديػػدة"

عمقًا انسانيًا تلتمو فيي جميت الكا نات التبلجة واحدة، وتغيب فيي وحدة الفرد في لقػا  مػت 
  ر4لوبذلؾ تكوف وظيفتي  ػي شػ ف لالنبػوةر، وتمػؾ عظمػة الشػاعر وامتيػاز  ر3لاالنسانية كمها"

                                           
  738مقدمة لمشعر العربي:  ر2ل

  732ينظر: اندر  بريتوف:  ر3ل

  48: ينظر: ادونيس والتراث النقدي:  ر4ل

  787و 786و 783ينظر: الشعرية العربية  ر5ل

  743ينظر: مقدمة لمشعر العربي :  ر6ل

  46زمف الشعر:  ر7ل

  782مقدمة لمشعر العربي:  ر2ل

  786ـ ف :  ر3ل
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 ومف  نا كانت حداثة الشاعر الحديث عند لادونيسر تقاس بقدر التجاوز واللمؽ والتلطػي
عػف القػػيـ الفنيػػة القديمػػة يػػوب  ػػيـ لمقهػا  و كػػذا ايػػبح مفهػػـو الشػػعر ودور الشػػاعر عنػػد 
لادونيسر النقيض الحي لمفهـو الشعر القديـ ودور الشاعر، ويمكػف اف يبمػور مفهومػي عػف 
الشػػعر والشػػاعر فػػي اطػػار رفػػض كػػؿ مػػا يسػػهـ فػػي تحقيػػؽ القبػػوؿ بالثبػػات، وتبنػػي كػػؿ مػػا 

 اوز والتغيير يسهـ في تحقيؽ حداثة التج
ويعػػرؼ ليوسػػؼ اللػػاؿر الشػػعر عمػػى انػػي "لغػػة، أو  ػػو حيػػاة المغػػة  فمػػوال  التتجػػدد  

المغة وال تنمو وال تبقى  فهو دا مًا يلمقها كتابيا ويلمقها المتكمموف بها كبلميًا، وبيف اللمؽ 
الكتػػابي واللمػػؽ الكبلمػػي يػػمة حميمػػة جعمػػت عػػزرا باونػػد وت   س  اليػػوت وسػػوا ما مػػف 

اب الشػعر والنقػد المعايػريف اف يقولػوا بعػرورة ا تػراب الشػعر فػي االلػص مػف الكػبلـ ا ط
، الشػػعر اذًا لغػػة عنػػد لاللػػاؿر، و ػػذا المفهػػـو ر5لالمحكػػي واالسػػتفادة منػػي حتػػى فػػي االيقػػاع"

وليد مليمة لبل ة التعمؿ عممها الفنػي إال بالمغػة  و ػي تتجمػى فػي الشػعر شػكبًل ومعػمونًا 
  ر6ليؿ احد ما عف االلر، كما ال يمكف اف يغيب احد ما عف االلرمعًا، وال يمكف ف

، ر7لوالشػػعر عنػػد لاللػػاؿر تعبيػػر شليػػي فريػػد عػػف رؤيػػا الشػػاعر الشليػػية الفريػػدة 
بمعنى اف الشعر فف الغاية لي غير التعبير الجميؿ عف الػذات فػي لحظػة الكشػؼ والرؤيػا  

لال عقمػير، أي انػي يلاطػب العقػؿ  وبذلؾ نجد أف مفهـو الشػعر عنػد  لنرسيسػير، مجػاني،
وال يلعػػػػت لقوانينػػػػي، ومهمتػػػػي التمقا يػػػػة الفريػػػػدة  ػػػػي النفػػػػاذ فيمػػػػا ورا  الظػػػػوا ر المتنا عػػػػة 
المشوشػػػة الغامعػػػة، ليكشػػػؼ بالحػػػدس والرؤيػػػا اسػػػرار الوجػػػود الحقيقػػػي المممػػػو  باالنسػػػجاـ 

بػػػيف  -بتجػػػاوز– مفهومػػػًا يت يػػػؿ راللػػػاؿل  و ػػػذا المفهػػػـو الجديػػػد يػػػرا  ر2لوالنظػػػاـ والمعنػػػى

                                                                                                                         
  786ر: ـ ف : ينظ ر4ل

  97الحداثة في الشعر:  ر5ل

  74:  ـ فينظر:  ر6ل

  88: الحداثة في الشعر ينظر: ر7ل

  87و 74ينظر: ـ ف :  ر2ل
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مفهػػػوميف، القػػػديـ الػػػذي يتمثػػػؿ مػػػف انػػػي الكػػػبلـ المػػػوزوف المقفػػػى، والمفهػػػـو ا لػػػر الجديػػػد 
  ر3لالعيري

، ولكػي ر4لوفردية الشاعر عند لاللاؿر ت تي في عمف يػراعي مػت المغػة واالسػموب
يكوف الشاعر مبدعًا ولالقًا فعميػي اف يتجػاوز عمميػة اليػراع  ػذ ،  بػؿ اف يلػرج الػى حيػز 

  و ػػذاف القيػػداف كمػػا يػػر، لاللػػاؿر يمتحنػػاف مو بػػة الشػػاعر االبداعيػػة  فػػاف  ػػو  ر5لالوجػػود
لعػػت لهمػػا تمػػاـ اللعػػوع، لرجػػت  يػػيدتي بػػاردة آليػػة، واف تمػػرد عميهمػػا تمامػػًا لرجػػت 
 يػػيدتي  ػػذرًا ال حعػػور لػػي  والعمػػؿ اليػػحيح  ػػو اف يتعػػرؼ الشػػاعر عمػػى ايػػوؿ المغػػة، 

توارثػػة، وفػػي الو ػػت ذاتػػي ي لػػذ لنفسػػي  ػػدرًا مناسػػبًا مػػف الحريػػة ومبػادئ االسػػاليب الشػػعرية الم
وبهػػذا تحيػػؿ فرديػػة الشػػاعر الحػػديث  ر6للتطويػػت  ػػذ  القواعػػد واالسػػاليب ونفػػ  الفرديػػة فيهػػا

 التي تتجاوز القيود مف اجؿ التغيير 
 
 
 

 . الرفض من أجل التجاوز2

مػذلؾ  ػي لػـ تعتمػد ينطمؽ شعرا   يػيدة النثػر مػف رؤيػة تحػاوؿ اف تكػوف شػاممة، ف 
نما حاولت اف تتلطا ا الى ما ية الشػعر الحػديث  وتنطمػؽ  ػذ   عمى القيـ المقررة سمفًا، واة
الرؤية الشاممة مف مبدأ اساس عند تجمت شعر،  ػو مبػدأ لالػرفضر، ويقيػد بػالرفض  نػا، 

را  انكار الثبات في الثقافة والتجاوز عف  ذا الثبػات، و ػد عػرؼ شػعرا   يػيدة النثػر بػػلشع
  ر7لالرفضر

                                           
  74-73ينظر: ـ ف :  ر3ل

  27ينظر: ـ ف :  ر4ل

  765، واس مة الشعر في حركة اللمؽ وكماؿ الحداثة وموتها: 27ينظر: ـ ف :  ر5ل
  79شعر: ينظر: الحداثة في ال ر6ل

  96-88ينظر: بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث، لالدة سعيد:  ر7ل
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ولعػػؿ لادونػػيسر  ػػو اكثػػر شػػاعر مػػف شػػعرا  تجمػػت شػػعر انشػػغااًل بمفهػػـو الػػرفض،  
واستلدمي في كتاباتي واشعار   فجا  في مقالتي االولػى لعػف  يػيدة النثػرر: "الشػاعر الػذي 
يعبػػر حقيقػػة عػػف عيػػرنا،  ػػو شػػاعر االنقطػػاع عمػػا  ػػو سػػا د ومقبػػوؿ ومعمػػـ،  ػػو شػػاعر 

  ر2لالرفض الذي ال يعني في تحميمي األلير غيػر القبػوؿ العميػؽ الحػر" –المفاج ة والرفض 
وبرفض  ذا الشاعر ما  و سا د ت تي المفاجػ ة، التػي  ػي فػي جو ر ػا تجػاوز الثبػات، مػف 
اجؿ التقدـ واالرتقا ، و ذا التجاوز مبني عمى التغير  "والتغير  نػا كمػي، افقػي وعمقػي فػي 

ومقابؿ ذلؾ الرفض  ر3لرة والتركيب، وتغير في النظر والرؤياآف واحد: تغير في البنا  والعبا
 والتجاوز تنهض القييدة الجديدة،  ييدة المفاج ة 

وتظهر رغبة لأدونػيسر فػي رفػض الثبػات والقبػوؿ، فػي كتابػي النقػدي األوؿ لمقدمػة  
لمشػػعر العربػػير، وبػػدأ  باسػػتهبلؿ ينطػػوي عمػػى طموحػػي فػػي رفػػض االنػػواع األدبيػػة السػػا دة، 

جاوز ا مف اجؿ اللروج عف النص القديـ وبنا  نص كتابي جديد  ويقوؿ اف دراستي  ػذ  وت
 تهدؼ الى: 

   اعادة النظر في الموروث الشعري العربي، بحيث نفهمي فهمًا جديدًا      7"
  التوكيػد عمػػى اف تغيرػػر الشػػعر العربػػي لػػيس تغيػػرًا فػػي الشػػكؿ او طريقػػة التعبيػػر وحسػػب، 2

 ؾ تغيرر في المفهـو ذاتي وانما  و،  بؿ ذل
  تجاوز االنواع األدبية لالنثر، الشعر، القية، المسرحية    ال ر ويهر ا كمها فػي نػوع 3

 واحد  و الكتابة 
 وعت االبداع والنتاج الشعرييف العربييف في منظور التجاوز الدا ـ، وتقييمها استنادًا إلػى 4

بلمػؽ نػص كتػابي جديػد متجػاوزًا مرحمػة    ومف  نا، تظهر رغبة لادونػيسرر7ل ذا المنظور"
 الشفوية واللطابية واالنواع االدبية الثابتة 

                                           
  78في  ييدة النثر:  ر2ل

  59زمف الشعر:  ر3ل

  246، وفاتحة لنهايات القرف: 72-77مقدمة لمشعر العربي:  ر7ل
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ولكف رغبتي بلمؽ نص كتابي جديد، تظهر بيورة اكثر جبل  في مقالتي الموسومة  
، وينطمػؽ لادونػيسر مػف ر3لالتي أعػاد نشػر ا فػي ليػدمة الحداثػةر ر2للت سيس كتابة جديدةر

ز الػػنص الشػػػعري بويػػػفي نوعػػػًا ادبيػػًا مسػػػتقرًا، ولكػػػف يجػػػب اف الػػنص القرآنػػػي محػػػاواًل تجػػػاو 
ينطوي  ػذا التجػاوز عمػى تمػا ي الػنص الشػعري بحيػث يسػتوعب تحػت لوا ػي اجناسػًا أدبيػة 
الر،، بحيث يبقى المحؾ لمشعرية ك ساس، ويجب اف يكػوف التجديػد والتحػديث فػي الشػعر 

ص القرآني، كوني نيًا متجػاوزًا   وسبب االنطبل ة مف النر4لعمى مستو، الشكؿ والمعموف
اما كاف سا دًا مف األنواع االدبية، وغايتي االساس مف  ذ  االنطبل ة "توعػيح األفػؽ الػذي 

، بمعنػػى اف الػػنص القرآنػػي أسػػهـ فػػي التحػػوؿ ر5لفتحتػػي بنيتػػي الكتابيػػة أمػػاـ الشػػعرية العربيػػة"
ا محققػػػًا بػػػذلؾ فرديتػػػي الشػػػعري، والسػػػيما انػػػي  ػػػدـ نيػػػًا رافعػػػًا لمنيػػػوص السػػػابقة وتجاوز ػػػ

 ولبلفيتي 
اف التجاوز  و االبداع عند لأدونيسر الف "مف يبدع يتلمى عف شي  ليتبنى آلػر  

غير   لكف  ذا التلمي اليعني الرفض بقدر ما يعني البحث عف  بوؿ جديد  فػالرفض  نػا، 
عػي يػزداد ، وبتلمػي الشػاعر الجديػد عػف المار6لمرتبط بالقبوؿ: انهما وجهاف لحقيقة واحدة"

ارتباطًا بينابيعي الحية/ المتجاوزة التي تتيح لي اف "يتجاوز الماعػي الػى المسػتقبؿ والمعمػـو 
ميرػا انلطافػي بالمسػتقبؿ، يقتنػػت أف ال  الػى المجهػوؿ، والوا ػت إلػى الممكػف ومػػا ورا    وفػي ح 

نما يجب، إلى  ذا، أف يبحث عمػا يت فػورؽ يكتفي بالبحث عما يكمؿ العظيـ في الماعي، واة
نمػػا ييػػير ممػػف يػػروف فػػي عظمػػة  عميػػي  وال يعػػود ممػػف يجػػدوف الفػػردوس فػػي الماعػػي، واة

وبهذا كاف التراث اساسًا ثقافيًا عند  ر7لالماعي دليبًل عمى اف المستقبؿ سيكوف اكثر عظمة"
 لادونيسر يؤكد المبدع مف لبللي التجاوز والتلطي ال اللعوع الكمي 

                                           
  9ينظر: ت سيس كتابة جديدة، أدونيس:  ر2ل

  32-23ينظر: يدمة الحداثة:  ر3ل

  755، وادونيس والتراث النقدي: 37ـ ف : ينظر:  ر4ل

  36الشعرية العربية:  ر5ل
  783مقدمة لمشعر العربي:  ر6ل
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الماعػػي برمتػػي، لكنػػي اليكػػوف حيػػًا مػػالـ يتجػػاوز ،  اف االنسػػاف اليسػػتطيت اف يتجػػاوز 
ويجػػػب اف يكػػػوف  ػػػذا التجػػػاوز ذا  يمػػػة وعػػػرورة فنيػػػة، ومػػػف  نػػػا كػػػاف لادونػػػيسر ال يعػػػي 
الحاعػػر إال فػػي حعػػور الماعػػي النػػابض بالمحسوسػػية والحيػػاة وال يعػػي المسػػتقبؿ إال مػػف 

وتهػػا فقػػاؿ: اف حيػػث  ػػو اتجػػا  حركػػة الحاعػػر، ولػػذلؾ رفػػض لادونػػيسر جمػػود الحيػػاة / م
"رفعنا لػيس  ربػًا وال نفيػًا  فػاذا نػرفض أف ن لػذ حياتنػا بحعػورنا المظمػـ والزا ػؼ، اليعنػي 
اننا نتلمى عنها، بؿ يعني اننا نتلطى  ذا الحعور الى حعور ال ؽ غني  فػنحف نعػيش 

 ر2لدنا ايػحابي الحقيقيػوف"جػإف وطننا ليس لنا، مت اننػا و  - ذ  الحياة ولكف في عزلة عنها
وبهػػذا ايػػبح الػػرفض عنػػد لادونػػيسر  ػػو الفاعميػػة التػػي يمارسػػها كػػؿ مبػػدع مػػف اجػػؿ ابػػداع 

 حياة جديدة 
ولـ يكف ايماف لادونيسر بالرفض تعبيرًا عف استجابة فردية، او شعور فردي، وانما  

كػػاف مسػػػتو، رفعػػػي شػػػامبًل فػػػي الفعػػػؿ الحعػػػاري عبػػر مراحػػػؿ التػػػاري ، ومقػػػرًا انػػػي مػػػا مػػػف 
 زؽ مػػػاف يتقػػػدمها الػػػرفض ويمهػػػد لهػػػا "فػػػالرفض وحػػػدة يتػػػيح لنػػػا فػػػي الحعػػػارة تػػػ تي دوف 

الحعاري الػذي نعيشػي أف ن مػؿ بالطوفػاف الػذي يغسػؿ ويجػرؼ وبالشػمس التػي تشػرؽ ورا  
، و كػػذا ايػػبح الػػرفض عنػػد لأدونػػيسر حتميػػة ت ريليػػة، اليمكػػف اف تتحقػػؽ ايػػة ر3للطواتػػي"

ة الجديػػدة تكتسػػب  يمتهػػا مػػف المو ػػؼ ، كمػػا اف الحعػػار ر7لحعػػارة ووالدة جديػػدة مػػف دونهػػا
ذ ذاؾ تبطػػػػؿ القيػػػػيدة العربيػػػػة الجديػػػػد "أف تكػػػػوف مجػػػػرد مزمػػػػار لمشػػػػعور  الرفعػػػػي  ػػػػذا  واة
المفجوع أو مجرد مػرآة لمحساسػية  تيػبح تعبيػرًا عػف ثقػؿ التػاري ، عػف كثافتػي وعب ػي ، فػي 

ة اليمكػف اف   والجديد في  ػذ  الحعػار ر2لمف الرعب واالعا ة" -مناخ مف الرفض والحنيف
يتحقؽ إالر بنػوع مػف التعػارض مػت القػديـ مػف جهػة، وبنػوع مػف التفاعػؿ مػت روافػد مػف تػراث 
شػػػعب آلػػػر، يقػػػوؿ لأدونػػػيسر: "فػػػي  ػػػذا الو ػػػت أعطػػػت الفاعميػػػة االبداعيػػػة العربيػػػة المثػػػؿ 

                                           
  767زمف الشعر:  ر2ل

  767: ـ ف ر3ل
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النمػػوذجي االوؿ: اليمكػػف اف تقػػـو لشػػعب مػػا ثقافػػة بػػذاتها ولػػذاتها فػػي معػػزؿ عػػف ثقافػػات 
ر،  فثقافة كؿ شعب حعاري إنما  ي تػ ثر وتػ ثير، الػذ وعطػا ، حركػة مػف الشعوب االل

و ػػذ  الحعػػارة تتفػػرع مػػف  ر3لالتفاعػػؿ  وتكػػوف الحعػػارة ت ليفػػًا مػػف  ػػذا التفاعػػؿ او التكػػوف"
ايؿ واحد ومكونات رؤيوية وتيويرية واحدة  وفي االيؿ  الغرب وال شرؽ، في االيػؿ 

 االنساف  
مراجػت غربيػة وعربيػة فػي تبنيػي مبػدأ التجػاوز والػرفض،  و د افاد لادونيسر مف عدة 

وييػػػرح ب فادتػػػي  ػػػذ  فيقػػػوؿ: "تػػػ ثرت بالماركسػػػية ونيتشػػػة، مػػػف حيػػػث القػػػوؿ بفكػػػرة التجػػػاوز 
تػػ ثرت ايعػػػًا بػػػ بي تمػػاـ، وابػػػي نػػواس مػػػف حيػػث فهػػػـ المغػػػة  -يمػػػح عميهػػا كثيػػػراً –والتلطػػي 

العػػػالمي الحػػػديث، األمريكػػػي  الشػػػعرية  وتػػػ ثرت ايعػػػًا بفكػػػرة البحػػػث والتجريػػػب فػػػي الشػػػعر
، ومػػا تػػ ثر  بػػ بي تمػػاـ وابػػي نػػواس مػػف العػػرب، إال مػػف لػػبلؿ ر4لوالفرنسػػي عمػػى االلػػص"

 اعجابي بتجاوزاتهـ عمى مواععات المغة الشعرية الم لوفة وابتكار ـ كؿ ما  و جديد 
وعمػػػى الػػػرغـ مػػػف اف مبػػػدأ الػػػرفض مػػػف اجػػػؿ التجػػػاوز اطروحػػػة لادونػػػيسر االولػػػى،  
شاغؿ في جميػت اعمالػي، لكننػا نجػد اف  ػذا المبػدأ، يكػاد يكػوف يػفة مشػتركة بػيف وشغمي ال

بمرادفػػػات لهػػػا كػػػػلالتمرد  -الػػػرفض–شػػػعرا  وكتػػػاب  يػػػيدة النثػػػر، واف جػػػا ت  ػػػذ  الكممػػػة 
، ومػػا اف تقػػرأ مقدمػػة ديػػواف للػػفر ر7لوالنفػػي والفوعػػى والهػػدـ والتػػدمير والجنػػوف ومشػػابهاتهار

بػػيف الحػػيف وا لػػر، وكمهػػا تفعػػي الػػى  ػػذا المبػػدأ  يقػػوؿ  حتػػى تجػػد  ػػذ  الكممػػات تتكػػرر
، و"فػي كػؿ  يػيدة ر3لالتلريػب حيػوي ومقػدس""و ر2للانسي الحاجر: "اوؿ الواجبات التػدمير"

و ػػػاؿ عػػػف  يػػػيدة النثػػػر: "انهػػػا  ر4لتتمقػػػى معػػػًا دفعػػػة فوعػػػوية  دامػػػة، و ػػػوة تنظػػػيـ  ندسػػػي"
انتفاعػة فنيػة ووجدانيػة معػًا، أو اذا  الرفض والتفتيش، تهػدـ وتنسػؼ الغػبلؼ، القنػاع والغػؿ

                                           
  325فاتحة لنهايات القرف:  ر3ل
  267: ـ ف ر4ل

  45البداية واالزمة:  -ينظر:  ييدة النثر ر7ل

  9لف:  ر2ل

  9ـ ف :  ر3ل

  72ـ ف :  ر4ل
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  وما تمػرد ـ عمػى المواعػعات الشػكمية والمعػمونية، إال ر5لافيزيقية معًا"تيح، فيزيقية ومي
دليػػػؿ  عمػػػى رفعػػػهـ لهػػػا، ومػػػف ثػػػـ تجػػػاوز القػػػيـ الثابتػػػة المسػػػيطرة عمػػػى  ػػػذ  المواعػػػعات، 

حرية كبيرة جػدًا النهػا  و ييدة النثر التتجاوز المواععات القديمة فقط، بؿ تعطي لمقييدة
"ارحب ما تويؿ اليي توؽ الشاعر الحػديث عمػى يػعيد التكنيػؾ وعمػى يػعيد الفحػو، فػي 

  ر6لآف واحد"
اف ا تمػػاـ شػػعرا   يػػيدة النثػػر بػػالرفض ، نػػابت ايعػػًا مػػف تػػ ثر ـ بالسػػريالية، الف  

، والػػػػرفض عنػػػد ـ  ػػػػو شػػػػبيي ر7لرفعػػػهـ ينطمػػػػؽ مػػػف ارض السػػػػريالية ويسػػػبح فػػػػي فعػػػا ها
االولػػػى  فالرفض الػػػذي كػػػاف شػػػا عًا بػػػيف السػػػريالييف الفرنسػػػييف فػػػي مرحمػػػة مػػػا بػػػيف الحػػػربيبػػػ

  ومػػف  نػػا نػػدرؾ اف  يػػيدة النثػػر شػػكمت اعمػػى تجسػػيدات الػػرفض، واف ا تمػػاـ ر8لوالثانيػػة
شعرا ها بهذا المبدأ انطبل ًا منهـ في تكويف رؤ، كمية ينطمقوف منها، لذلؾ ت ثروا بمعطيات 

والعربي، في تجاوزاتهـ القرا ات السابقة، وعممػوا عمػى بمػورة  ػرا ات اكثػر  المرجعيف الغربي
حداثػػة وافكػػار واسػػاليب جديػػدة تمكػػنهـ مػػف االنطػػبلؽ نحػػو إحػػداث الكمػػاؿ فػػي الشػػعر والنقػػد 

 عمى حٍد سوا  
 . هاجس الحداثة3

يعػػػد لادونػػػيسر ابػػػرز مػػػف تكمػػػـ عمػػػى الحداثػػػة، فهػػػي  اجسػػػي االكبػػػر فػػػي اإلبػػػداع  
، لذا، تبوأت مس لة الحداثة مكاف القمب فػي نظػاـ لادونػيسر الفكػري، و ػد بػرزت ر7لوالتنظير

 ذ  المس لة عند  منذ البػدايات االولػى لعممػي وانشػغالي بالشػعر، حتػى ايػبحت لديػي محػورًا 
  ر2للمتفكير والتثوير، ومسارًا يتجذر في الغابر ويتجي يوب المستقبؿ

                                           
  72ـ ف :  ر5ل

  73:  ـ ف ر6ل

  92ينظر: افؽ الحداثة وحداثة النمط:  ر7ل

  75-72ينظر: عير السريالية، واالس فاولي:  ر8ل
  752افؽ الحداثة وحداثة النمط:  ينظر: ر7ل
  33ينظر: ثقؿ التاري  وشهوة ابتكار العالـ:  ر2ل
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ي عػػو  المغػػايرة وااللػػتبلؼ، والمعايػػرة يت سػػس مفهػػـو الحداثػػة عنػػد لادونػػيسر فػػ 
، ويفػرؽ لادونػيسر بػيف المغػايرة الشػكمية والجو ريػة، فالمغػايرة الشػكمية مقيػورة ر3لوالتجريػب

لػػذاتها، والتعنػػي شػػي ًا معػػافًا، إذ التتجػػاوز الفعػػؿ الػػذي يقػػـو عمػػى إنتػػاج النقػػيض، أي اف 
رة الجو ريػػة الحداثيػػة فػػ ف االبػػداع   أمػػا المغػػاير4لاالبػػداع ينػػا ض الػػذي سػػمفي لمجػػرد المغػػايرة

ومػف ثػـ فهػػو متجػاوز ممػػا سػبقي، ولػػيس  ر5لفيهػا يتغػاير مػػف "حيػث التجربػػة واشػكاؿ التعبيػػر"
  ر6لمؤتمفًا معي
و ػػػد تسػػػهـ المغػػػايرة الجو ريػػػة فػػػي تحديػػػد ما يػػػة الحداثػػػة وليا يػػػها، و ػػػي عنػػػد   

قولي: "تقتعي الحداثة  طعًا تتجاوز تقميد الماعي العربي والغربي في آف واحد، واكد ذلؾ ب
، والقطػػت لالػػرفضر الػػذي اشػػار اليػػي لادونػػيسر اليمكػػف اف يكػػوف ر7لمػػت الت سػػمؼ والتمغػػرب"

تامػػػًا، الف الماعػػػي ابتكػػػر انماطػػػًا مػػػف المعرفػػػة جػػػا ت مبل مػػػة لمعيػػػر والبي ػػػة، مػػػف  ػػػذ  
نػتو  يمػػًا االنمػاط مػا يػػزوؿ بمجػرد تعبيػػر  عػف مرحمػػة، وتلتفػي  يمهػا بػػزواؿ مسػببها، وألنػػي ا

انسػػانية وانماطػػًا معرفيػػة فاعمػػة ومتجػػددة، وال ريػػب أف االنمػػاط المعرفيػػة فػػي الحالػػة االولػػى 
  و ػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى اف ر8لتقيػػد تفكيػػر االنسػػاف وتعيقػػي فػػي يػػنت حاعػػر  ومسػػتقبمي بفاعميػػة

، فػػػي كػػػػؿ ر7للادونػػػيسر اليتجػػػاوز جميػػػػت عنايػػػر الماعػػػػي، وانمػػػا يتجػػػػاوز النظػػػاـ السػػػػا د
ثقافػػة والفكػػر، التػػي تمثػػؿ الماعػػي بمفهومػػي الثابػػت/ الميػػت، ويتحػػدد مو فػػي فػػي مؤسسػػات ال

عػػرورة تجاوز ػػا، وعميػػي، كانػػت الكتابػػة االبداعيػػة الحداثيػػة عنػػد   ػػي التػػي "تمػػارس تهػػديمًا 
، ومف ثـ فبل "تنش  الحداثػة ميػالحة، ر2لأعني نظاـ األفكار"-شامبًل لمنظاـ السا د وعبل اتي

نما تنش   جومًا    وفي الو ت نفسػي ر3لينش  إذف، لرؽ ثقافي جذري وشامؿ، لما  و سا د"واة
                                           

  5ينظر: تنا عات الحداثة العربية:  ر3ل
  374ينظر: فاتحة لنهايات القرف:  ر4ل
  747زمف الشعر:  ر5ل
  747ينظر: ـ ف :  ر6ل
  375فاتحة لنهايات القرف   ر7ل
  6، وتنا عات الحداثة العربية: 374ينظر: زمف الشعر:  ر8ل

، واسػػ مة الشػػعر فػػي حركػػة اللمػػؽ وكمػػاؿ 379و 375و 373و 388و 68-59و 74:  الشػػعر زمػػفينظػػر:  ر7ل
  739الحداثة وموتها: 

  296زمف الشعر:  ر2ل

  93، والشعرية العربية: 787النص القرآني وآفاؽ الكتابة، أدونيس:  ر3ل
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الذي يرفض فيي لادونيسر النظاـ السا د ويرغب في تهديمي، يعمؿ جا دًا عمى بنػا  "طػرؽ 
، ومف  نا كانت الحداثة عند لادونيسر مياحبة ر4لمعرفية لـ تؤلؼ، وتطرح  يمًا لـ تؤلؼ"
عمػػى النظػػاـ السػػا د، والتمػػرد تجػػاوز النظػػاـ السػػا د مػػت لمػػرفض والتمػػرد، ألف الػػرفض لػػروج 

  ر5لتقديـ البديؿ األكمؿ
، فالحداثػػة ر6لوتسػػهـ المغػػايرة مػػت ا لػػر فػػي تكػػويف ما يػػة الحداثػػة عنػػد لادونػػيسر 

العربية كما ير، لادونيسر ليست نسلًا وتقميد لآللػر، وليسػت "مقػاييس الحداثػة فػي الغػرب 
، بمعنػػػى اف المماثمػػة بكػػػؿ اشػػػكالها وانماطهػػا ، انمػػػا  ػػػي ر7لمقػػاييس لمحداثػػػة لػػارج الغػػػرب"

اسػػتبلب كامػػؿ لئلنسػػاف العربػػي، ألنػػي يحركػػي الشػػعور بػػالنقص بػػ زا  التػػراث لعػػدـ إمكانيػػة 
، ر8لتجاوز ، وب زا  ا لر في عدـ  ػدرة مجاراتػي ، وفػي كمتػا الحػالتيف يوسػـ الشػعر بػالتلمؼ

-يعيػػػػد الشػػػػاعر "انتػػػػاج الػػػػو ـ االسػػػػطوريألنػػػػي فػػػػي حالػػػػة محاكػػػػاة الشػػػػعر العربػػػػي القػػػػديـ 
، وممػػا تقػػدـ، نػػدرؾ اف المغػػايرة تتجػػاوز التقميػػد، ألننػػا فػػي  ػػذ  الحالػػة إنمػػا نعيػػد ر9لالتراثػػي"

بها، وبنية تعبير   لغتي"انتاج العبل ات نفسها، عبل ة نظرة الشاعر بالعالـ واألشيا ، وعبل ة 
  ولكػػف الحداثػة بطبيعتهػا، تتكػ  فػػي ر7لاللايػة التػي تعطػي لهػػذ  العبل ػات تشػكيبًل لايػًا"

التػػػػػراث العربػػػػػي عمػػػػػى ايػػػػػوؿ نظريػػػػػة ومعرفيػػػػػة وفنيػػػػػة، وتتفاعػػػػػؿ مػػػػػت وا ػػػػػت بػػػػػال  الحركػػػػػة 
والييرورة، إذ تت سس "عمى اليراع بيف النظاـ القا ـ عمػى السػمفية والرغبػة العاممػة لتغييػر 

فكػري، -ؿ : سياسػي، وتشػتمؿ الحداثػة عمػى تيػاريف كمػا يػر، لادونػيسر، االو ر2ل ذا النظاـ"
والثػػػاني: فنػػػي، ويتمثػػػؿ االوؿ سياسػػػيًا فػػػي الحركػػػات المنا عػػػة لمسػػػمطة كػػػاللوارج والػػػزنو 
والقرامطة، وفكريًا بالتيورات االعتزالية والعقبلنية االلحادية والتيوؼ، ويهدؼ  ذا التيار، 

                                           
  775ـ ف :  ر4ل

  6ينظر: تنا عات الحداثة العربية:  ر5ل
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  9يدمة الحداثة:  ر2ل



 الفصل اخلامس  مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء قصيدة النثر

 259 

يػاديًا السياسي/ الفكري إلى نظاـ يوحد بيف الناس، حاكميف ومحكوميف، ويسػاوي بيػنهـ ا ت
  أما التيار الفنػي، فمقػد ابطػؿ القػديـ وتجػاوز ، ر3لوسياسيًا، وال يمايز بينهـ في جنس او لوف

، ومػف  نػا ر4لوتحوؿ في اإلبداع الى جهد إنسػاني يمػارس فيػي اإلنسػاف "عمميػة لمػؽ العػالـ"
كػػاف تفهػػـ الحداثػػة عنػػد لأدونػػيسر: "ال فػػي منظػػورات تشػػكيمية، وزنيػػة أو نثريػػة، وانمػػا مػػف 
حيػث  ػػي أواًل، و بػؿ كػػؿ شػي ، تجربػػة جديػدة لؤلنسػػاف والعػالـ، فػػي مقاربػة جديػػدة لؤلشػػيا  

  ر5لولغة شعرية جديدة"
اما المعايرة فقد تدؿ عمى التزامف، و و تحديد شكمي با تراف الحداثة بالزمف، ومف  

ألف  ، ويعػي لأدونػيسر ذلػؾ،ر6لثـ تتجي العناية الػى زمانيػة الشػاعر، ولػيس إلػى بنيػة الػنص
نمػػا الحداثػػة "ليييػػة تكمػػف فػػي بنيػػة ذاتهػػا" ، ولػػـ ر7لالحداثػػة ليسػػت عيػػرية بزمانيتهػػا، واة

يقتير األمر عمى مجػرد تجػاوز الفهػـ الشػكمي لممعايػرة، وانمػا عػرورة تجػاوز المعػاميف 
العيػػرية، إلػػى اسػػتحداث معػػاميف ملتمفػػة، بمعنػػى تجػػاوز ويػػؼ الملترعػػات العيػػرية، 

، ر7لتتك  عمى مثاؿ فػي القػديـ، و ػذا مػا فعمػي شػعرا  اإلحيػا  ألف الويؼ يرتكز إلى رؤية
  ر2لويعػػـ الػػيهـ لأدونػػيسر عػػددًا مػػف الشػػعرا ، باسػػـ بعػػض النظػػرات المذ بيػػة األيديولوجيػػة

ولهػػػذا، رفػػػض لأدونػػػيسر ربػػػط الحداثػػػة بالعيػػػر، أي "بػػػالرا ف مػػػف الو ػػػت، مػػػف حيػػػث انػػػي 
، ر3لـ أو االنفيػػاؿ عػػف الػػزمف القػػديـ"اإلطػػار المباشػػر الػػذي يحتعػػف حركػػة التغييػػر والتقػػد

ويبدو اف رفػض لادونػيسر  ػذا، جػا  لقبػوؿ التيػور الػذي  امػت عميػي الحداثػة الغربيػة فػي 
 ربطها بيف مفهـو حركة الزمف وبيف التقدـ 

                                           
  78ينظر: ـ ف :  ر3ل

  74، وينظر: دراسات في الشعر السوري الحديث، وفيؽ لنسة: 78: ـ ف ر4ل

-78شكؿ القييدة العربية في النقد العربي حتى القػرف الثػامف الهجػري، جػودت فلػر الػديف، مقدمػة ادونػيس:  ر5ل
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بػػػيف الحداثػػػة والزمنيػػػة، زمنيػػػة الحداثػػػة وال  يوييػػػؿ لأدونػػػيسر الػػػى عبل ػػػة مت رجحػػػ 
األمػػػريف معػػػًا فػػػي الو ػػػت نفسػػػي، فػػػي مقطػػػت يكػػػاد يشػػػي  زمنيتهػػػا، وتبػػػدو لػػػي الحداثػػػة  ػػػذيف

بمحاولة لحؿ اشكالية  ا مة في جو ر كؿ ما كتبي عػف الحداثػة سػابقًا، ال عػف طريػؽ حسػـ 
االشػػكالية لميػػمحة احػػد طرفيهػػا، بػػؿ عػػف طريػػؽ تحديػػد ا بكػػبل  ػػذيف الطػػرفيف  واكػػد ذلػػؾ 

زمانيػػػة فػػػي آف: زمانيػػػة النهػػػا بقولػػػي: "مػػػف  نػػػا كػػػذلؾ بػػػدأ يبػػػدو لػػػي أفر الحداثػػػة زمانيػػػة وال 
مت يمة في حركية التاري ، فػي ابداعيػة االنسػاف، متوايػمة فػي تطمعػي وتجػاوز   وال زمانيػة 
ألنها رؤيا تحتعف األزمنة كمها، وال تت رخ بمجرد الت ري  السردي، ش ف الو ػا ت واألحػداث: 

يػػؽ  انهػػا بعبػػارة ثانيػػة، إنهػػا عموديػػة، وسػػير ا األفقػػي لػػيس إال اليػػورة الظػػا رة لباطنهػػا العم
ليسػػت يػػيرورة المغػػة وحسػػب، وانمػػا  ػػي كػػذلؾ وجود ػػا  ذلػػؾ أف الحداثػػة الشػػعرية فػػي لغػػة 

  فالحداثػة عنػد لاودنػيسر  ػد تكػوف ابػداعًا مطمقػًا أو ال ر4لما ي أواًل حداثة  ذ  المغة ذاتهػا"
الحداثة  و ما يقيـ تكوف ، واالبداع ال الحداثة،  و الذي ال عمر لي وال يشي ، واالبداع ال 

تكػػوف إالر  إبداعيػػة ، بػػالمعنى الشػػامؿ، أوال بػي الشػػعر، وجػػو ر ذلػػؾ "أفر الحداثػػة تكػػوف رؤيػػة
، يشػػػػػػػػػػػػػػػػػػػي   غيػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر أف اإلبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػداع ال عمػػػػػػػػػػػػػػػػػػػر   زيرػػػػػػػػػػػػػػػػػػػًا  ومنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػذ أف ي ولػػػػػػػػػػػػػػػػػػػد الػػػػػػػػػػػػػػػػػػػزير

 

 
  ر7للي  لذلؾ، ليست كؿر حداثة إبداعًا، أما اإلبداع فهو، أبديًا، حديث"

ذا كانت المغايرة والمع  ايرة يحدداف لمحداثة جانبًا مهمًا مف ليا يها وسماتها، واة
، ويشػير  ػو الػى تجريػب  يػيدة ر2لف ف التجريب يتمـ لمحداثة بنيتها العميقة عند لأدونػيسر

ر، إذ ترتكػػز  يػػيدة النثػر عمػػى بنػػا  دالمػي يشػػتمؿ عمػػى جميػت مكونػػات الحداثػػة، وفػػي ثػالن
مػػت مقػػوالت لأدونػػيسر عػػف الحداثػػة، ومػػا عػػرورة الفهػػـ والتجػػاوز معػػًا، ولػػذلؾ ينسػػجـ  ػػذا 

ييػػدؽ عميهػػا، ييػػدؽ عمػػى  يػػيدة النثػػر أيعػػًا، واف معنػػى الحداثػػة  ػػو "التوكيػػد المطمػػؽ 
ف  عمػػى اوليػػة التعبيػػر  اعنػػي اف طريقػػة او كيفيػػة القػػوؿ اكثػػر ا ميػػة مػػف الشػػي  المقػػوؿ، واة

                                           
  778الشعرية العربية:  ر4ل

  772الشعرية العربية :  ر7ل

  7ينظر: تنا عات الحداثة العربية:  ر2ل
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د لاودنػػيسر حداثػػة ، وبػػذلؾ أكػر3لشػعرية القيػػيدة، أو فنيتهػا  ػػي فػي بنيتهػػا ال فػػي وظيفتهػا"
 يػػػيدة النثػػػر التػػػي  ػػػي تغييػػػر فػػػي نظػػػاـ االشػػػيا ، وحػػػداثتها مت تيػػػة مػػػف تجاوزاتهػػػا لمنظػػػاـ 

 التقميدي 
وال يلتمؼ ليوسؼ اللاؿر عف لأدونػيسر فػي ت كيػد  اف الحداثػة ابػداع وتجػاوز لمػا 

   وغيػػػرر5ل، وفػػػي ملتمػػػؼ ميػػػاديف الحيػػػاة، إذ انهػػػا مو ػػػؼ كيػػػاني مػػػف الحيػػػاةر4لكػػػاف سػػػا داً 
مرتبطة بزمف النهػا "حركػة ابػداع تماشػي الحيػاة فػي تغير ػا الػدا ـ وال تكػوف و فػًا عمػى زمػف 

، ومػػػػف  نػػػػا، فرعػػػػت الحداثػػػػة، الشليػػػػية المبدعػػػػة، ذات التجربػػػػة الحديثػػػػة ر6لدوف آلػػػػر"
  لكي تتجاوز كؿ ما و سمفي ومػ لوؼ مػف ر7لالمعايرة في ملتمؼ حقوؿ النشاط االنساني

 ا اجؿ بروز فرادتها وجدته
 

والحداثة في الشعر عند لاللاؿر ليست مذ بًا، وانما  ي "نتاج عقميػة حديثػة تبػدلت 
، بمعنػى اف الحداثػة ال ر7ل جػذريًا وحقيقيػًا انعكػس فػي تعبيػر جديػد"الً بػدتنظرتها الى االشيا  

، وانما العمؿ عمػى التعبيػر عػف ر2ليمكف لها الحيوؿ إذا بقيت اشكاؿ تعبيرية شعرية  ديمة
 بطرا ؽ تتجاوز كؿ ما و ثابت  ديـ  التغيير

اف عنػػواف حداثػػة الشػػعر عنػػد لاللػػاؿر،  ػػو الشػػعر نفسػػي، النػػي يمثػػؿ النمػػو والتجػػدد 
، ولهػذا، يجػب اف تكػوف عقميػة الشػاعر الػذي يكتػب  يػيدة ر3لال السمفي التقميدي ،واالنفتاح

                                           
  77زمف الشعر :  ر3ل

  75ينظر: الحداثة في الشعر:  ر4ل

 76ينظر: ـ ف :  ر5ل

  77: ـ ف ر6ل
  76ينظر: ـ ف :  ر7ل

  77الحداثة في الشعر :  ر7ل

  85-84ينظر: ـ ف :  ر2ل
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 ،  ػي  يػيدة النثػر   و ييدة الحداثة عنػدر4لالحداثة، عقمية متحررة ومتجاوزة القدـ والثبات
  ر5لالنها تهدؼ الى رفت النفس العربية الى مستو، الحداثة

 
 

 . الرؤية الصوفية4

ر، إذ كانػػػػػت ثػػػػػلقػػػػػد مارسػػػػػت الرؤيػػػػػة اليػػػػػوفية دورًا واعػػػػػحًا فػػػػػي إنمػػػػػا   يػػػػػيدة الن
  وأكػد لأدونػيسر ر6لالنيوص النثرية اليوفية تشكؿ الميدر اليوفي االوؿ لقييدة النثر

تجربػػة اليػػوفية العربيػػة بشػػموليتها تشػػكؿ ميػػدرًا مػػف ميػػادر الشػػعرية ذلػػؾ عنػػدما جعػػؿ ال
  غير اف  ذ  الرؤية انحير ت ثير ا البال  في شاعرية لأدونيسر الذي جعػؿ مػف ر7لالدا مة

النيػػوص اليػػوفية مػػنهبًل ثػػرًا لتجربتػػي مسػػتفيدًا مػػف معالمهػػا، ولعػػؿ  يػػر اإلفػػادة مػػف  ػػذ  
ادراكي لمعطيات التراث وا ميتػي لبلفػًا اليػحابي  النيوص عمى لادونيسر وحد  عا د الى

  ولهذا امتازت نتاجاتػي فػي  يػيدة النثػر اكثػر مػف غير ػا فػي استحعػار ر8لمف تجمت شعر
  ر7لالرؤية اليوفية لمعالـ، وجعمها  وامًا لمفكرة القا مة فيها

ولػػػيس مػػػف الغريػػػب اف تكػػػوف الميػػػادر النثريػػػة اليػػػوفية التػػػي يػػػذكر ا لادونػػػيسر، 
، ومف  ذ  الميادر، كتابات النفري، وابي حياف تشك ؿ منهبًل مف منا ؿ  ييدة النثر اليـو

، وافػػاد ر2لالتوحيػػدي، والبسػػطامي، وكثيػػر مػػف كتابػػات محػػي الػػديف بػػف عربػػي، والسػػهروردي
فادتػي  ػذ  جعمتػي يتحػرؾ الػى مػا ورا  الوا ػت والليػاؿ بشػكؿ  لادونيسر مف  ػذ  الكتابػات، واة

ي الشعري، وييرح بهذا  ا بًل: "أنني كنت بت ثير مف اليوفية العربيػة الفت لمنظر في نتاج
االسػػػبلمية و ػػػرا ة ريمكػػػي ونوفػػػاليس أ مػػػؿ األشػػػيا  التػػػي تػػػدلؿ فػػػي مجػػػر، الحيػػػاة اليوميػػػة 

                                           
  85ينظر: ـ ف :  ر4ل

  93:  ـ فينظر:  ر5ل

  99و  48ينظر:  ييدة النثر في االدب العربي المعاير   :  ر6ل
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، ويقػوؿ ايعػًا: "نسػتطيت أف نػر، كثيػرًا مػف القػيـ الحعػارية العربيػة مسػتمرة فػي ر3لالمباشرة"
دة، لكػػف  ػػذ  القػػيـ ال تنبػػت مػػف النيػػوص الشػػعرية بػػالمعنى الحركػػة الشػػعرية العربيػػة الجديػػ

التقميػػدي القػػديـ، بقػػدر مػػا تنبػػت مػػف نيػػوص التيػػوؼ، فالتيػػوؼ حػػدس شػػعري، ومعظػػـ 
ها الشػعر العربػي الجديػد أو ينيويي نيوص شعرية، يافية، ولهذا فػ فر القػيـ التػي يعػف

، بمعنػى ر4لالدرجة االولى"ها، إنما يستمد ا مف التراث اليوفي العربي في ييحاوؿ أف يعف
اف لادونػػػيسر يػػػدعو الشػػػاعر الحػػػديث الػػػى اف ي لػػػذ مػػػف اليػػػوفية ارادة الكشػػػؼ المسػػػتمر، 
الذي يدؿ عمى النعاؿ الذي يتجاوز المنطقية العقبلنية، ورفض اللعوع لمشكؿ المفروض 
عمػػػى انػػػي شػػػكؿ نهػػػا ي، ولػػػذا فػػػ ف اليػػػوفية رافػػػد فػػػي شػػػاعرية لادونػػػيسر وشػػػاعرية شػػػعرا  

  ر5لاثةالحد
اف معػػػالـ التجربػػػة لاالدونيسػػػيةر فػػػي  يػػػيدة النثػػػر تحفػػػؿ باشػػػرا ية المغػػػة الشػػػعرية 
لمكتابػػات اليػػوفية، ويشػػطح احيانػػػًا الػػى الغػػوص فػػي المنالػػػات اليػػوفية وطقوسػػها، لكػػػي 

، ر7لجوًا اكثر مناسبة لمغة دوف االنحراؼ عف محور الفكػرة التػي تقػـو عميهػا التجربػة ي يهير 
سر وجد في  ذ  الكتابات تجسيدات معنى الشعرية بويفها ميػطمحًا فنيػًا، لذا، ف ف لادوني

، ويقوؿ بذلؾ: "اف طرؽ التعبير في  ذ  الكتابات ، وطػرؽ ر2للارج النمط الشعري الم لوؼ
، و ػػذا احػػد، ا ػػـ النقػػاط ر3لاسػػتلداـ المغػػة  ػػي، جو ريػػًا، شػػعرية واف كانػػت غيػػر موزونػػة"

بقيػػيدة النثػػر، ومػػف  نػػا كػػاف لادونػػيسر يحتفػػي بهػػذ  التػػي تيػػؿ تمػػؾ الكتابػػات اليػػوفية 
، ويػػػر، فػػػي لغػػػتهـ أساسػػػًا مهمػػػًا لمشػػػعرية ألنهػػػا تقػػػدـ تجػػػاوزًا ر4لالنيػػػوص اليػػػوفية القديمػػػة

 لؤلنواع األدبية، تشكؿ ابتكارًا وكشفًا 
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أف لأدونيسر التفت الػى الفكػر اليػوفي كمثػاؿ عمػى التحػوؿ والتجػاوز، والسػيما اف 
رًا أدت دورًا واعػػػحًا فػػػي األدب، وانتجػػػت مػػػادة عظيمػػػة، كانػػػت محػػػؿ اليػػوفية بويػػػفها فكػػػ

الدراسة والنقد، لف دونيسر عندما افاد مف األدب اليوفي اييب بالد شة لما فيي مف أبعاد 
تتوافؽ مت منحا  التجاوزي والحداثوي  يقوؿ عف لالنفرير: "الاعػرؼ كيػؼ أيػؼ د شػتي، 

سػس لمنحػى تحػولي تجػاوزي واعػح، ؤ وفية كانػت ت، ولهػذا فػ ف الكتابػات اليػر5لحيف  رأتػي"
، فػي مػػدونتها  يقػوؿ لادونػيسر بػذلؾ: "الوا ػت أف ا ميػة اليػوفية اليػـو ال تكمػف بالنسػبة إلػير

هجتها لكي تيؿ ناالعتقادية بقدر ما تكمف في االسموب الذي سمكتي، أو في الطريقة التي 
ست لي، وفي األيوؿ التي تولدت الى  ذ  المدونة  إنها تكمف في الحقؿ المعرفي الذي أس

عنػػي، و ػػي ايػػوؿ لايػػة وملتمفػػة لمبحػػث والكشػػؼ  إنهػػا فػػي الفعػػا  الػػذي فتحتػػي، وفػػي 
كيفية اإلفياح عني، بالمغة، ليويًا  و ذا نفسي مما يمكػف  ولػي عػف السػوريالية  وتكمػف 

وأعطتػػي   ػػذ  اال ميػػة، بالنسػػبة إلػػى الثقافػػة العربيػػة فػػي انهػػا أعػػادت  ػػرا ة التػػراث الػػديني،
دالالت الػػػر، وأبعػػػادًا الػػػر، تتػػػيح  ػػػرا ًة جديػػػدة لمتػػػراث األدبػػػي والفكػػػري والسياسػػػي وتتػػػيح 

ال المغػػػة الدينيػػػة وحػػد ا، بػػػؿ المغػػة بويػػػفها أداة كشػػػؼ  –بلايػػة نظػػػرة جديػػدة الػػػى المغػػة 
اف ا تمػػاـ لادونػػيسر بالتجربػػة اليػػوفية لػػـ يقتيػػر عمػػى اطػػار المغػػة الشػػعرية،   ر7لوتعبيػػر"
نما  ي  بؿ ذلؾ، تجربة فػي الكتابػة، إنهػا نظػرة أفيػح عنهػا الشػعر، وزنػًا ونثػرًا، أو بمغػة  واة

شعرية، زيادة عمى لغة البحث النظري، والشرح  و ي عمى يػعيد الممارسػة الكتابيػة حركػة 
ابداعية وسرعت حدود الشعر، معيفة إلى اشكالي الوزنية، اشػكااًل الػر، نثريػة نجػد فيهػا مػا 

  ر2ليشبي  ييدة النثر
ات المغػػػة عػػػعولعػػػؿ تعمػػػؽ لادونػػػيسر لبػػػالنفرير، جػػػا  نتيجػػػة تجػػػاوز لالنفػػػرير موا

السػػا دة، يقػػػوؿ لادونػػيسر بهػػػذا: " كػػػذا يبػػدو نػػػص النفػػري  طيعػػػة كاممػػػة مػػت المػػػوروث فػػػي 
ملتمػػػؼ أشػػػكالي وتجمياتػػػي  وبهػػػذ  القطيعػػػة، يجػػػدد الطا ػػػة اإلبداعيػػػة العربيػػػة، ويجػػػدد المغػػػة 
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تػػاري  برؤيػػا القمػػب، ونشػػوة المغػػة  يرفػػت الكتابػػة الشػػعرية الػػى الشػػعرية فػػي آف  إنػػي يكتػػب ال
مسػػتو، لػػػـ تعرفػػػي  بمػػي، فػػػي أبهػػػى وأغػػرب مػػػا تتيحػػػي المغػػة  ولممػػػرة األولػػػى، نػػر، فيػػػي  مػػػؽ 
اإلنساف وتعطشي وتساؤلي، أمواجًا تتيادـ جزرًا ومدرًا، في حركة مف الغياب والحعػور فػي 

ل  في لادونيسر نرا  يتعمؽ برموز ـ ويور ـ التي ، ولؤلثر اليوفي البا ر3لأبدية مف النور"
تعكس باطنيتهـ، فقد تويؿ لادونيسر الى اسـ مجمة لموا ؼر نسبة الى لموا ؼ النفػرير، 
وتويؿ ايعًا الى اسػـ ديوانػي االليػر لمفػرد بيػيغة الجمػتر نسػبة الػى لالواحػد فػي يػيغة 

  ر4لسةر لمتوحيديالجمتر موعوع الميمة الثبلثيف مف كتاب لاالمتاع والمؤان
و ػػػد  ػػػرف لادونػػػيسر بػػػيف اليػػػوفية والسػػػريالية، الف الكتابػػػة اليػػػوفية تيػػػدر عػػػف 
الحريػػة والحمػػـ والرؤيػػا، واف حيػػاة اليػػوفي لػػروج مػػف حػػد الممموكيػػة الػػى حػػد الحريػػة، أمػػا 

يالية، فقد مارسها ر الكتابة ا لية فهي متحررة مف كؿ ر ابة يمارسها العقؿ، و ي تشابي السو 
  و كػذا ر7لفوف العرب، واطمقوا عميها اسػما  ملتمفػة كػػلاالمبل ، والفػيض، والشػطحرو المتي

يمكف القوؿ اف لادونيسر ير، في التجربة السوريالية مايرا  في التجربة اليػوفية مػف حيػث 
انهػػا مشػػروع تحػػرر وتجػػاوز مػػف القيػػود التػػي تحػػد حريػػة االنسػػاف وحركيتػػي ب نواعهػػا جميعػػًا، 

الػذات والوجػود معرفػػة حقيقيػة، وكػذلؾ مػف أجػؿ أف تكػوف الحيػاة فػػي  وذلػؾ مػف اجػؿ معرفػة
  ويػػػػر، لادونػػػػيسر اف اليػػػػوفية ر2لمسػػػػتو،  ػػػػذ  المعرفػػػػة االستكشػػػػافية، وفػػػػي تطػػػػابؽ معػػػػاً 

والسػػريالية ما مػػا إال تجػػاوز وتلػػٍط لمجػػا ز المسػػبؽ، مػػف اجػػؿ لمػػؽ عػػالـ جديػػد، او وا ػػت 
وبهذا يكوف لأدونيسر اكثر توفيقًا  ر3لات"اسمى، أو مف اجؿ "االكتشاؼ المنظـ ألعماؽ الذ

مف غير  في تناولي لميػوفية ك شػارة عمػى التجػاوز والتلطػي، النهػا تحػاوؿ دا مػًا اف تلػرؽ 
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الوا ػػػت، ولهػػػذا وجػػػد اف الجانػػػب االدبػػػي منهػػػا يمثػػػؿ الثػػػورة الحقيقيػػػة عػػػد الثبػػػات مػػػف القػػػيـ 
 التقميدية 
 

 . الوحدة العضوية5

ات القيػػيدة القديمػػة، تػػنهض القيػػيدة الجديػػدة عػػعبتجػػاوز شػػعرا   يػػيدة النثػػر موا
التػػػػي تبػػػػدو وك نهػػػػا "وحػػػػدة متماسػػػػكة ، حيػػػػة، متنوعػػػػة، و ػػػػي تنقػػػػد، ككػػػػؿ ال يتجػػػػزأ، شػػػػكبًل 

عمػػػى ا ميػػػة الوحػػػدة الععػػػوية الكميػػػة فػػػي الػػػنص االدبػػػي،  د، لفػػػ دونيسر يشرػػػدر4لومعػػػموناً 
رأ، اف شػكؿ القيػيدة الجديػدة  ػو "وحػدتها الععػوية،   ر5لوعدر ا مف شروط الشػعر الجديػد

  ر6لتها الفردية التي اليمكف تفكيكها،  بؿ اف يكوف ايقاعًا أو وزنًا"ي و وا ع
ذات وحػػدة مغمقػػة،  ػػي دا ػػرة أو شػػبي  - يػػيدة النثػػر اذًا "ذات شػػكؿ  بػػؿ أي شػػي 

محػددة وبنػا   يني، ذات تقيدا رة، ال لط مستقيـ،  ي مجموعة عبل ؽ تنتظـ في شبكة كثيف
تركيبػػػي موحػػػد، منػػػتظـ االجػػػزا  ، متػػػوازف، تهػػػيمف عميػػػي ارادة الػػػوعي التػػػي ترا ػػػب التجربػػػة 

أي انهػػػا وحػػػدة  -الشػػػعرية وتو ػػػد ا وتوجههػػػا، اف  يػػػيدة النثػػػر تبمػػػور،  بػػػؿ اف تكػػػوف نثػػػراً 
، لف دونيسر يؤكد وحػدة  يػيدة  ر7ل" بؿ اف تكوف جمبًل او كممات -ععوية، وكثافة وتوتر

نثػػر، التػػي تكػػوف "شػػػي ًا تامػػًا تتػػدالؿ وتتقػػػاطت بحيػػث أف كػػؿ جػػز  منهػػػا ي لػػذ معنػػا  مػػػف ال
فهػـ ب  ومما تقدـ نفهـ اف لادونيسر يشدرد عمى الوحدة الععوية في  ييدة النثر، و ر2لالكؿ"

لأدونػػيسر لهػػذ  الوحػػدة يكػػوف  ػػد تجػػاوز الفهػػـ التقميػػدي القا ػػؿ بػػ ف الشػػكؿ  ػػو فقػػط الػػوزف 
 ة والسطح اللارجي لترتيب األلفاظ والجمؿ اللميمي والقافي

والوحػػدة الععػػوية عنػػد لاللػػاؿر مػػف ليػػا ص وشػػروط الشػػعر الحػػديث، فالقيػػيدة 
جماليػة، التوجػد بمعػزؿ عػف مبنا ػا  -في مفهومي عبارة عف لميقة ععوية، أو "لميقة فنيػة
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ؿر ، لفاللػار3لااللير، فمػا  ػي معنػى محػض وال  ػي مبنػى محػض، بػؿ معنػى ومبنػى معػًا"
مثؿ لأدونيسر ال يفيؿ بيف الشكؿ والمعموف، المبنى والمعنى، بػؿ يوحػد بينهمػا، بمعنػى 
اف مبنػػػػى القيػػػػيدة اللػػػػارجي ينمػػػػو مػػػػت نمػػػػو المعنػػػػى، أي "اف المبنػػػػى اللػػػػارجي والمعنػػػػى 

بمعنػػى والدتهمػػا فػػي عمميػػة اللمػػؽ معػػًا  و ػػذا مػػا عنػػا  كػػوليردج حػػيف  ػػاؿ:  -الػػدالمي واحػػد
، اف لاللػػػاؿر يثبػػػت اف وحػػػدة القيػػػيدة التكػػػوف ر4للؾ يكػػػوف المبنػػى""كمػػا تكػػػوف الحيػػػاة، كػػػذ

بفعػؿ مبنا ػػا عمػػى حػػدة ، أو معنا ػػا عمػػى حػػدة، بػؿ يشػػترؾ االثنػػيف معػػًا لقيػػاـ  ػػذ  الوحػػدة 
 التي ال تتجزأ  

ورأ، لاللػػاؿر "اف القيػػيدة فػػي نمو ػػا الععػػوي لػػبلؿ عمميػػة اللمػػؽ تقػػبض عمػػى 
، ومف معايب القييدة العربية كمػا يػر، ر5لالجوانب"الجانب االعمؽ مف التجربة دوف سا ر 

لاللػػػػاؿر اف لهػػػػا مجموعػػػػة مػػػػف المحػػػػاور المتفرعػػػػة، بحيػػػػث تفقػػػػد ععػػػػويتها وموعػػػػوعيتها 
، وسػػبب  ػػذ  المعايػػب يكمػػف فػػي الشػػاعر ر6لوتيػػير بعػػت  يػػا د زا فػػة فػػي  يػػيدة واحػػدة

  لػػذلؾ ر7للػػاصالعربػػي الػػذي مػػايزاؿ يهػػبط مػػف فػػوؽ، مػػف الكمػػي والشػػامؿ، الػػى الجز ػػي وال
كانت القيػيدة الحديثػة مفككػة االجػزا ، ولكػف فػي الظػا ر، ولكنهػا موحػدة اشػد التوحيػد فػي 
بػػػاف رؤيػػػا ، ال فػػػي عقمػػػي وعمػػػى  الوا ػػػت، بمعنػػػى انهػػػا تتكامػػػؿ وتنمػػػو فػػػي كيػػػاف الشػػػاعر واة

  ر2لالورؽ
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 مستويات مفهوم حداثة الشعر عند شعراء قصيدة النثر

 حداثة في المستوى اللغويمفهوم ال.1

، فقػػد عػػدر لأدونػػيسر ر7للقػػد ا ترنػػت الحداثػػة الشػػعرية عنػػد رواد تجمػػت لشػػعرر بالمغػػة
الحداثة الشعرية تسػاؤاًل جػذريًا، يستكشػؼ المغػة الشػعرية ويستقيػيها، وافتتػاح آفػاؽ تجريبيػة 
ا جديػػػػدة عمػػػػى يػػػػعيد الممارسػػػػة الكتابيػػػػة، وابتكػػػػار طرا ػػػػؽ لمتعبيػػػػر تكػػػػوف فػػػػي مسػػػػتو،  ػػػػذ

  ر2لالتساؤؿ، وشرط  ذا كمي اليدور عف نظرة شليية فريدة لئلنساف والكوف
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ينظر شعرا   ييدة النثر الى المغة الشعرية بويفها، أداة لمؽ وابداع، ولػيس اداة 
تعبير، فالكممات في الشعر تعبر عف معػاف اكثػر مػف معانيهػا الحرفيػة، واف وظيفتهػا اوسػت 

تعبػػر، و ػػد اكػػد لادونػػيسر ذلػػؾ، عنػػدما الػػذ يبمػػور  واعمػػؽ، فهػػي تػػوحي وتشػػير اكثػػر ممػػا
مفهومًا حوؿ لغة الشعر، يمكف عدر  مفهومًا عامًا لمجماعة كمها، وذلػؾ فػي مقالتػي لمحاولػة 
في تعريؼ الشعر الحديثر، وير، لادونيسر فيها ، اف الشاعر  و مػف يلمػؽ اشػيا  العػالـ 

وتسػػاؤؿ، فالشػػعر الحػػديث  ػػو، بطريقػػة جديػػدة، واف لغػػة الشػػعر يجػػب اف تكػػوف لغػػة كشػػؼ 
بمعنى ما، فف جعؿ المغة تقوؿ مالـ تتعمـ اف تقولي، لبلؼ المغة في الشعر العربي القػديـ، 
التػػي تقػػـو عمػػى التعبيػػر، بمعنػػى انهػػا لغػػة تكتفػػي مػػف الوا ػػت ومػػف العػػالـ بػػ ف تمسػػهما مسػػًا 

  ر3لر لغة اللمؽعابرًا رفيقًا، و ذا ما يجهد الشعر الحديث في اف يستبدؿ بمغة التعبي
الشػػعر عنػػد لادونػػيسر فعػػؿ ت سػػيس ولػػيس فعػػؿ تعبيػػر، بمعنػػى انػػي فػػف لغػػوي، واكػػد 
ذلػػؾ بقولػػي: "اذا كػػاف الشػػعر اليعمػػؿ، وكػػاف تسػػمية لبلشػػيا ، فمػػف الممكػػف تحديػػد  ب نػػي فػػف 
لغوي: نوع فريد مف المغة اللاية في عقؿ الكممات  لكف اف يسمي الشعر االشيا  اليعني 

مف عدـ، ماديًا كما  د يت وؿ بععهـ، بؿ يعني اني يعػفي عميهػا بعػدًا التنوجػد اني يوجد ا 
ابداعيًا اال بي  ول ف كاف الكبلـ الشػعري، بػيف انػواع الكػبلـ، اكثر ػا ليػو ًا بػالنفس، وكشػفًا 
عف العالـ، فاني اعمقها  درة عمى التسمية، واكثر ا نفاذًا ويحة  و و اذف في  ذ  التسمية 

الشػػػيا  أو الوا ػػػت، وانمػػػا يحػػػرؾ جػػػز ًا غفػػػبًل مػػػف الكػػػوف، أو يػػػو ظ  ػػػو، لفيػػػة اليعبػػػر عػػػف ا
، فهػذا الػنص يقودنػا الػى فهػـ ر7لويشير الى ماليس معروفًا، فميس الشعر تعبيػرًا انػي ت سػيس"

لادونيسر لمشعر، في كوني فنًا لغويًا، لكف بمغة الكشؼ والتسػاؤؿ عػف العػالـ، و ػذا الكشػؼ 
، بؿ مف لبلؿ الت ييؿ دالؿ النفس والعمؽ، ولأدونيسر بهذا الرأي والتساؤؿ الي تي عفوياً 

  ومػف  نػا نػدرؾ ر2ل ريب مف مفهـو الشعر عند لفػاليرير الػذي  ػاؿ: "الشػعر  ػو فػف المغػة"
اف الشعر الجديد عند لأدونيسر كبلـ غير عادي، واف لغة الشعر  ي لمػؽ اللمػؽ، ولػيس 

نما طريقة تفكير وت سيس   وسيمة تعبير، واة
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اف مفهـو لادونيسر لمغة الشعر،  ا ـ عمى تجاوز الفهػـ القػديـ لمغػة الشػعرية، و ػذا 
واعح مف لبلؿ تعريفاتي العامة لمغة الشعر، فهو يرفض اف تكوف لغة الشعر لغػة تعبيريػة 

واكتشػاؼ  ومػف غاياتهػا االولػى  افوانما يجعمها لغػة لمػؽ ويقػوؿ عنهػا: "انهػا وسػيمة اسػتبط
تهػػز االعمػػاؽ وتفػػتح ابػػواب االسػػتباؽ        انهػػا تيػػار تحػػوالت يغمرنػػا اف تثيػػر وتحػػرؾ، و 

بايحا ػػي وايقاعػػي وبعػػد    ػػذ  المغػػة فعػػؿ، نػػواة حركػػة، لػػزاف طا ػػات  والكممػػة فيهػػا اكثػػر مػػف 
حروفها وموسيقا ا  لها ورا  حروفها ومقاطعها دـ لاص ودورة حياتيػة لايػة  فهػي كيػاف 

، ر3ليعػػػي اف تكػػػوف المغػػػة  نػػػا ايحػػػاً  ال ايعػػػاحًا"يكمػػػف جػػػو ر  فػػػي دمػػػي الفػػػي جمػػػد   وطب
لف دونيسر ينادي بالثورة عمى المفهـو القديـ لمغة الشعر، ومقياسي الشعري الجديد، يفيد مف 
لعبػػد القػػا ر الجرجػػانير، ولكنػػي زاد عميػػي أبعػػادًا الػػر،  ويػػر، اف الثػػورة يجػػب اف تتعػػمف 

، فبلبػػد مػػف اف يرافػػؽ انقػػبلب الحيػػاة فػػي التجػػاوز واالنفيػػاؿ عػػف اسػػاليب التعبيػػر المتوارثػػة
جميت مناحيها، انقبلب آلػر فػي لغػة الكتابػة، بمعنػى اف تفػرغ المغػة مػف شػحنتها الموروثػة، 

  ومػػف ا ػػـ مظػػا ر االنقػػبلب الػػذي يحػػدث فػػي المغػػة، ر4لفتحيػػد بػػذلؾ عػػف مجرا ػػا المػػوروث
عمػيهـ، وبهػذا تكػوف  استلدامها بطريقة جديدة، واستلداـ عبارات كاف الناس يرونها محرمػة

المغػػة  ػػد اكتسػػبت ب عػػدًا آلػػر، جديػػدًا تمػػاـ الجػػدة،  ػػذا البعػػد  ػػو المغػػـ الػػذي يمكػػف بوسػػاطتي 
  وير، اف  ػذ  الثػورة ر7لإمكاف التجاوز عمى المحتو، الثقافي القديـ، والتمهيد لمحتو، جديد

تمػاؿ، أي عػف تقـو اساسًا عمى "القوؿ اف المغة الشػعرية تكشػؼ عػف االمكػاف، او عػف االح
المسػػتقبؿ، وبػػ ف المسػػتقبؿ الحػػد لػػي، وبػػ ف المغػػة الشػػعرية ، تبعػػًا لػػذلؾ، تحويػػؿ دا ػػـ لمعػػالـ، 

، ويػػػر، ايعػػػًا انػػػي لػػػيس مطموبػػػًا مػػػف الشػػػاعر تكػػػرار لغػػػة ر2لوتغييػػػر دا ػػػـ لموا ػػػت ولبلنسػػػاف"
، ر3لمعروفة وسا دة بؿ اف يكتشؼ لغػة غيػر معروفػة  ابتػدا ، يلتػار المجػي  مػف المسػتقبؿ

وييب لأدونيسر ا تمامي عمى المغة، بكونها طريقة تفكير ال وسيمة تعبير، ولكف الفرد في 
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المجتمػػػت العربػػػي يسػػػتهمؾ المفظػػػة، كمػػػا يسػػػتهمؾ السػػػمعة، ولػػػذا فقػػػدت المغػػػة حيويػػػة اإلبػػػداع 
  اف كبلـ لادونيسر يجعمنا نقوؿ ب ف  ناؾ لغة شػعرية، ولغػة غيػر شػعرية، ر4لوحرارة الحياة
عر لغتػػي، واكتفػػى بشػػكمي، لػػـ يكػػف شػػعرًا، و ػػذ  المغػػة  ػػي التػػي سػػما ا القػػدامى واذا فقػػد الشػػ

 ، وعػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػدر ر5لبمغػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة المجػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػاز
لادونيسر المجاز المػدلؿ االسػاس الػى عػالـ الشػعر النػي "يشػحف المغػة بطا ػة جديػدة، وانػي 
يعػػفي أسػػما  عمػػى اشػػيا  وو ػػا ت لػػيس لهػػا اسػػـ فػػي المغػػة العاديػػة، وانػػي يسػػمي، إلػػى ذلػػؾ، 

، المغػػة الشػػعرية الجديػػدة، اذًا، ر6لال يمكػػف اف تػػوفر لهػػا المغػػة العاديػػة عبػػارات محػػددة"اشػػيا  
عند لادونيسر  ي التي تكػوف "مغسػولة مػف يػدأ االسػتلداـ الشػا ت الجػاري  إنهػا نػوع مػف 
العػػودة الػػى البػػرا ة االولػػى فػػي الكممػػات  وفػػي العػػودة الػػى بػػرا ة الكممػػة عػػودة إلػػى ايقاعهػػا 

، فالكممػػػة فػػػي الشػػػعر كمػػػا يػػػر، ر7للػػػى شػػػكؿ تعبيػػػري مشػػػحوف بهػػػذ  البػػػرا ة"البػػػد ي، اعنػػػي ا
 لادونػػيسر تتجػػاوز المعنػػى المباشػػر الػػى معنػػى اوسػػت واعمػػؽ، والبػػد لمكممػػة فػػي الشػػعر مػػف

 
  وبذلؾ ر7لاف تعمو عمى ذاتها، واف تزلر باكثر مما تعد بي، واف تشير الى اكثر مما تقوؿ 

معػػػالـ واشػػػيا ي، ولكنهػػػا  ػػػرا ة مشػػػحوني بػػػالكبلـ، والكػػػبلـ كانػػػت الكتابػػػة الشػػػعرية  ػػػي  ػػػرا ة ل
مشػػػحوف باالشػػػيا ، وسػػػر الشػػػعرية،  ػػػو اف تظػػػؿ دا مػػػًا كبلمػػػًا عػػػد الكػػػبلـ، لكػػػي تقػػػدر أف 
نمػػا تبتكػر ذاتهػػا  تسػمي العػالـ وأشػػيا   باسػما  جديػػدة، فالمغػة  نػػا، التبتكػر الشػػي  وحػد ، واة

مف حدود حروفها، وحيث الشي  ي لذ  ةمتفمفيما تبتكر    والكممة في الشعر تتجاوز نفسها 
، لفػ دونيسر يحػس بقيمػة ر2ليورًة جديدة، ومعنى آلر  و ذا ما يتحقؽ في التجربة الكتابية

المغػػة الجديػػدة، والسػػيما عنػػد ممارسػػتي لفعػػؿ الكتابػػة الشػػعرية، يػػارت المغػػة لديػػي ، بويػػفي 
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، كمػػا يػػر،  ػػد انتهػػى و"انتهػػى معػػي ، واف عهػػد الكممػػة / الغايػػةر3لشػػاعرًا، كا نػػًا حيػػًا متجػػدداً 
، والشعر عندما ر4لعهد تكوف فيي القييدة كيميا  لفظية  أيبحت القييدة كيميا  شعورية"

ييػػبح كيميػػا  شػػعورية، ييػػبح اداة تفجيػػر واداة تحػػرر تػػداعب الليػػاؿ، لػػيس لفظػػًا مزينػػػًا 
يكوف لمشعر عبل ة سحريًا بؿ الشعر أبعد مف  ذا ألني يحمؿ طا ة التغيير والفعؿ، وبذلؾ، 

بػالثورة و"اذا كانػت الثػػورة تحػويبًل جػػذريًا لمعبل ػات االجتماعيػة اال تيػػادية الثقافيػة الموروثػػة 
فػاف الشػعر الثػػوري  ػو تجسػػيد  ػذا التحويػؿ بوسػػاطة المغػة       واذا ادركنػػا اف لػيس  نػػاؾ 

المغػػة، أي انفيػػاؿ بػػيف المغػػة والحيػػاة، يتعػػح لنػػا اف دور الشػػاعر ال يقتيػػر عمػػى تثػػوير 
، وبهػػذا ر5لتنقيتهػػا وغسػػمها وانمػػا يتجػػاوز ذلػػؾ الػػى تنقيػػة الفكػػر وبالتػػالي االنسػػاف والمجتمػػت"

ايػػبح الشػػعر ثػػورة عمػػى المغػػة، والشػػاعر  ػػو "عامػػؿ مػػف ع مػػاؿ الثػػورة  لكنػػي يعمػػؿ بالمغػػة  
قض بالعمػػؿ الثػػوري بنيػػة الحيػػاة نالمغػػة اذف  ػػي مادتػػي الثوريػػة  وكمػػا اف العامػػؿ الثػػوري يػػ

اال  ر6لالجتماعيػػة الموروثػػة فػػ ف دور الشػػاعر  ػػو اف يػػنقض بنيػػة الحيػػاة الشػػعرية الموروثػػة"ا
أف لادونيسر يقدـ استدراكًا مهمًا موعحًا فيي عمؿ الشاعر الحديث،  نا، ملالفػًا بػي ا را  
التي ذ ب اليها الشكميوف الجماليوف الذيف  يروا  مهـ عمى حروفية المغة، وعمػى الجػرس 

والتبلفػػػػات النغميػػػػة أو المفظيػػػػة  فػػػػرأ، انػػػػي يجػػػػب اف ي عنػػػػى بغسػػػػمها مػػػػف الػػػػدالؿ اللػػػػارجي 
وتفجير ا وشحنها بدفقة ثانية، ببعد جديد، بمهػب آلػر، يجػب اف ي عنػى بتعبيػر يشػحنها بقػوة 

الشػػػػاعر الجديػػػػد فػػػػارس ينتشػػػػؿ "  ورأ، اف ر7لك نهػػػػا تلمػػػػؽ لممػػػػرة االولػػػػى معهػػػػا فعالػػػػة تبػػػػدو
فيػي  ينسػمها كممػة كممػة مػف نسػيجها القػديـ  يليطهػا كممػة  الكممات مف الغدير الذي غر ػت

مػف دالالتهػا وتػداعياتها   –كممة في نسيو جديد  إذ يفعؿ ذلؾ يفرغها مػف شػحنتها القديمػة 
، ولادونػػيسر بػػذلؾ ، يقتػػرب مػػف ر2ليممؤ ػػا بشػػحنة جديػػدة  تيػػبح لغػػة ثانيػػة العهػػد لنػػا بهػػا 
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يجػػب اف يتػػ لؼ مػف "لغػػة مشػػحونة بالمعػػاني  مفهػـو لباونػػدر لمغػػة الشػعر الػػذي يػػر، فيػػي انػي
  ويقترب ايعػًا مػف لجػولي سػكوتر الػذي يػر، اف كػؿ شػاعر يبتكػر ر3لالى ابعد حد ممكف"

لغة  ييدة النثر فقد ابتكر المغة االحدث عمى سمـ طموحي ، اال انها ليست نها ية، بؿ اني 
 و الذي يسػعى للمػؽ    ومف  نا كاف لادونيسر ير، ب ف الشاعرر4لسوؼ يوايؿ االبتكار

 لغة شعرية جديدة، وب ستلداـ الوسيمة التي يقدمها النثر 
اف لأدونػػيسر يػػدعو الػػى الثػػورة المغويػػة، وتكمػػف  ػػذ  الثػػورة فػػي "تهػػديـ وظيفػػة المغػػة 
القديمة، أي في افراغها مف القيد العاـ الموروث   كذا تيبح الكممة فعبًل ال ماعػي لػي، 

، وتػنهض بػدؿ الوظيفػة القديمػة المهدمػة، وظيفػة ر5لم لوفػة" تيػبح كتمػة تشػت بعبل ػات غيػر
جديػػدة لمغػػة و ػػي اف "تقتػػنص مػػا اليمكػػف ا تنايػػي عػػادة، أو عمػػى االيػػح مػػالـ تتعػػود  ػػذ  
المغة ا تنايي  يػحيح انػي الوجػود لمػا اليمكػف التعبيػر عنػي، لكػف ذلػؾ لػيس بفعػؿ وجػود 

، ر7للمغة سحرًا ينفذ الى كػؿ شػي "المغة، كمفردات بؿ بفعؿ وجود الشعر الذي يجعؿ مف ا
فالشػػعر الحػػديث نػػوع مػػف السػػحر كمػػا يػػر، لادونػػيسر، النػػي يهػػدؼ الػػى جعػػؿ مػػا يفمػػت مػػف 

  والشػػعر الحػػػؽ  ػػو الػػذي يفػػرغ الكممػػػة مػػف ثقمهػػا العتيػػؽ المظمػػػـ، ر2لاالدراؾ العقمػػي مػػدركاً 
عػػحة فػػي ويشػػحنها بداللػػة جديػػدة غيػػر م لوفػػة، وعمػػى الػػرغـ مػػف اف  ػػذ  اليػػيغة تبػػدو وا

دالالتهػػػػا، فػػػػاف لادونػػػػيسر اليتحػػػػدث عػػػػف ابتكػػػػار مفػػػػردات جديػػػػدة، أو عػػػػف تغييػػػػر دالالت 
الكممات بيورة فعمية ، بؿ عف شحف الكممات بدالالت جديدة تنبت مف السياؽ الكمي الػذي 
تستلدـ فيي، ومف الوظيفة التي تؤديها في عمني، وال يتحقؽ  ػذا اال حػيف تكػوف "القيػيدة 

، وتمثػػؿ لغػػة ر3لدالؿ وتتقػػاطت بحيػػث اف كػػؿ جػػز  منهػػا ي لػػذ معنػػا  مػػف الكػػؿ"شػػي ًا تامػػًا تتػػ
القيػػيدة وجػػودًا موعػػوعيًا يػػتـ مػػف لبللػػي التعػػرؼ عميهػػا، و ػػذا الوجػػود  ػػو وجػػود مكثػػؼ 
بالمعػػاني والػػػدالالت التػػػي يهػػػدؼ الشػػػاعر الػػػى اييػػالها الػػػى المتمقػػػي، ويتمثػػػؿ  ػػػذا الوجػػػود 
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بكيفيػػػػة معينػػػػة لتعبػػػػر عػػػػف مو فػػػػي مػػػػف العػػػػالـ الموعػػػػوعي بالمغػػػػة التػػػػي يػػػػاغها الشػػػػاعر 
  وبذلؾ كػاف الشػاعر المبػدع فػي مفهػـو لأدونػيسر يتجػاوز للغػة الكتابػة بحسػب ر4لواإلنساف

الكبلـر الى المغة الجديدة للغة الكبلـ بحسب الكتابةر و ذا ما يدؿ عمى افػراغ الكممػات مػف 
مػػف اف يكػػوف الشػػاعر جػػز ًا مػػف  محتوا ػػا السػػابؽ، واست يػػالها مػػف سػػيا ها المتػػداوؿ، وبػػدالً 

المغػػػػة السػػػػا دة تيػػػػبح المغػػػػة جػػػػز ًا مػػػػف الشػػػػاعر، وبػػػػذلؾ ييػػػػبح الشػػػػاعر  ػػػػو االسػػػػاس ال 
، الف المغة تولد مت كؿ مبدع، ولغة المبدع ال ت تي مف الكبلـ السابؽ، بؿ تيدر ر5لالشعر

تطمػػػب   وتجديػػػد المغػػػة كمػػػا يػػػر، لأدونػػػيسر ير6لعػػػف المبػػػدع، بمعنػػػى انهػػػا تولػػػد معػػػي وتنمػػػو
امػػػريف: االمػػػر االوؿ : جػػػدة المغػػػة الشػػػعرية أو ثوريتهػػػا، وتتعػػػمف بالعػػػرورة رفػػػض المغػػػة 
الشػػعرية القديمػػة وتجاوز ػػا، واالمػػر الثػػاني: اف يكػػوف  ػػذا الػػرفض والتجػػاوز جػػدليًا، فالجديػػد 

  ر7لالقػػديـ يكػػوف طالعػػًا، فػػي الو ػػت نفسػػي، بشػػكؿ أو آلػػر، مػػف  ػػذا القػػديـ ذاتػػي ينفػػي حػػيف
درؾ، اف لادونػػيسر يفهػػـ اف ثقافػػة التجػػاوز اليمكػػف اف تتحقػػؽ إال بمغػػة ثوريػػة، ومػػف  نػػا، نػػ

بمعنػػى اف الكممػػة، ومػػف ثػػـ الكتابػػة بويػػفها كػػبًل تيػػبح  ػػوة ابػػداع وتغييػػر تعػػت الشػػاعر 
 العربي الحديث في مناخ التساؤؿ والبحث والتطمت 

بعػد مػف االنزيػاح اف تثوير المغة عند لأدونيسر ، أي تفجير ػا، بػدالالتها الجديػدة، ا
، ر2لأو االنحراؼ عػف المغػة العاديػة، كمػا  ػو سػا   عنػد لجػاف كػو يفر أو لجػاكوب كػورؾر

ويقوؿ لادونيسر بذلؾ: "لـ ا يد مف  ذا التفجير لتفجير المغةر استلداـ التراكيػب الدارجػة 
لفػػػاظ فػػػي لغػػػة الحيػػػاة اليوميػػػة أو المفػػػرادات النابيػػػة المبتذلػػػة أو اليػػػي  غيػػػر النحويػػػة أو اال

االجنبية والعبارات العممية، او التبسيط اليحفي، مما يػو ـ الػذيف يمارسػوف  ػذا االسػتلداـ 
انهػػـ ليجػػددوفر ظنػػًا مػػنهـ اف  ػػذ  االشػػيا  لػػـ يعرفهػػا اال ػػدموف، وانمػػا عنيػػت تفجيػػر البنيػػة 

ايجػازًا:  الشعرية التقميدية ذاتها، أي بنية الرؤيا وانسا ها ومنطقها ومقارباتها  أو بعبارة اكثػر
تفجيػػر مسػػار القػػوؿ وافقػػي، اعػػؼ الػػى ذلػػؾ اف المغػػة الشػػعرية اوسػػت وابعػػد واعمػػؽ مػػف اف 
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ولادونػػػيسر  نػػػا، محػػػؽ النػػػي رفػػػض مبػػػدأ الكتابػػػة  ر3لتتحػػػدد بػػػالمفردات والعبػػػارات واليػػػي "
بالمهجػػػة العاميػػػػة رفعػػػًا مطمقػػػػًا، واعػػػطر امػػػػاـ ايػػػرار ليوسػػػػؼ اللػػػاؿر عمػػػػى ذلػػػؾ، إلػػػػى 

  ومما تقدـ ، نر، اف مو ؼ لادونيسر مػف المغػة  ػو المو ػؼ ر4لراالنسحاب مف تجمت شع
 ررامبػػػػولنفسػػػػي الػػػػذي بمػػػػور  شػػػػعرا  الشػػػػعر الفرنسػػػػي الحػػػػديث، والسػػػػيما رواد ، مػػػػف مثػػػػؿ: 

، ومػػػا اعػػػاد يػػػياغتي النقػػد الفرنسػػػي الحػػػديث  ولكػػػف اثػػػر االدبيػػػات ربريتػػػوفلو رماالرميػػيلو
واعػح ومباشػر حتػى يمكػف القػوؿ اف السوريالية واعح فػي يػياغات لادونػيسر، و ػو اثػر 

  و ػاؿ عنػي لكمػاؿ ليػر بػؾر ر5لمو ؼ لادونيسر مػف المغػة  ػو مو ػؼ سػوريالي فػي جػو ر 
  ر6لاف نسيو لادونيسر  و نسيو سريالي

ذا كػػاف لأدونػػيسر يسػػتلدـ ميػػطمح تفجيػػر المغػػة، أو تثػػوير المغػػة، فػػ ف لاللػػاؿر  واة
لمغػػةر، لػػذا ف نهمػػا يمتقيػػاف بػػالتعبير عػػف شػػاع فػػي كتاباتػػي النقديػػة ميػػطمح لالتػػراؽ جػػدار ا

االزمة المغوية، ولعؿ ما يعزز ذلػؾ،  ػوؿ لكمػاؿ ليػر بػؾر عنػدما جعػؿ كػؿ مػف لادونػيسر 
وليوسػػؼ اللػػاؿر يمتقيػػاف بليػػوص المغػػة الدارجػػة معتقػػدًا اف "المغػػة ليسػػت سػػو، التعبيػػر 

، وبالنتيجػػة فهػػو االجتمػػاعي لحقبػػة معينػػة وبػػذا فهػػي  ابمػػة لمتعػػديؿ والتطػػور وكػػذلؾ لممػػوت
دعوة شػػػ نا او أبينػػػا الػػػى اف تيػػػبح مػػػينتهػػػي الػػػى االعػػػبلف عػػػف  ناعتػػػي بػػػ ف المغػػػة العربيػػػة 

بالتػػدريو لغػػة مجتمعنػػا والػػى اف تكػػوف حيػػة فػػي حياتنػػا وعمػػى افوا نػػا ولػػيس فػػي المؤلفػػات 
والمعػػػاجـ  وفيمػػػا يجػػػد ليوسػػػؼ اللػػػاؿر أف المغػػػة الفيػػػحى  ػػػد فشػػػمت فػػػي ميػػػاديف المسػػػرح 

الروايػػة والقيػػة عمػػى وجػػي الليػػوص، فػػاف لادونػػيسر يػػر، اف الشػػاعر بحاجػػة والسػػينما و 
متزايدة الى لالمغة/ الحياةر، فهي القادرة عمػى احتػوا  تجربتػي المعيشػة فػي كػؿ ابعاد ػا  انػي 
يعتبر أف مجاؿ المغة في الشعر ينبت مف نظاـ المفػردات وعبل تهػا بععػها بػالبعض االلػر 

، وعمػى الػرغـ مػف التقا همػا كمػا يظػف ر7لبػؿ االنفعػاؿ والتجربػةو و نظاـ اليتحكـ فيي النحو 
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لكمػػاؿ ليػػر بػػؾر، إال ، انهمػػا يفتر ػػاف فػػي طػػرح اليػػياغة واألسػػموب، فػػػلادونيسر اليحػػب 
االلفػػاظ المباشػػرة ، حتػػى عنػػدما يريػػد أف يوعػػح مفهومػػًا معينػػًا، فهػػو يتػػرؾ مسػػاحة واسػػعة 

بالمحكيػػة المتداولػػة والدارجػػة بشػػكؿ  لمغمػػوض و ػػذا مػػف طبعػػي، لػػبلؿ لاللػػاؿر الػػذي ينطػػؽ
  ر2لمباشر

، وسػػبب ر3لكػاف ليوسػػؼ اللػػاؿر يػػر، اف أزمػػة الحيػػاة العربيػػة اجمػػااًل  ػػي ازمػػة لغػػة
فشػػؿ االدب العربػػي فػػي المسػػرح والسػػينما والروايػػة والقيػػة، عا ػػد الػػى اف االدبػػا  فشػػموا فػػي 

والعرب بشكؿ  –ا انهـ تطويت المغة الفيحى لمتعبير الحي النابض عف لمجات النفس، كم
يفكػػروف بمغػػة، ويتكممػػوف بػػالر،، ويكتبػػوف بثالثػػة، و ػػذا مػػا يػػدؿ عمػػى انهػػـ مػػا زالػػوا  -عػػاـ

  فػػي حػػيف اف االدب اليكػػوف حػػديثًا كمػػا يػػر، لاللػػاؿر بػػالمعنى ر7ليتمثمػػوف الثقافػػة المتوارثػػة
فيهػػا يجػػب اف الحػػؽ، مػػالـ يكتػػب بالمغػػة الحديثػػة، والمغػػة الحديثػػة  ػػي "المغػػة التػػي نتكممهػػا و 

يقاعػي مػف كػبلـ النػاس" لفاللػاؿر ر2لنكتب نثرًا وشعرًا، شػعرًا يسػتمد لغتػي وتعػابير  وعبقريتػي واة
 نا يدعو الى إغنا  القػاموس الشػعري بالفػاظ جديػدة، وتفجيػر طا ػات المغػة وتجػاوز الميػت 

حيػػاة    والشػػعر الػػذي يسػػتمد حيويتػػي مػػف المغػػة،  ػػور3لمنهػػا مػػف اجػػؿ مواكبػػة الحيػػاة المتغيػػرة
المغػة ذاتهػا، وبدونػػي اليمكػف اف يحػػدث التجػدد فهػو دا مػػًا "يلمقهػا كتابيػػًا ويلمقهػا المتكممػػوف 
بها كبلميًا  وبيف اللمؽ الكتابي واللمؽ الكبلمي يمة حميمة جعمػت عػزرا باونػد وت  س  
اليوت وسوا ما مػف ا طػاب الشػعر والنقػد المعايػريف اف يقولػوا بعػرورة ا تػراب الشػعر فػي 

  مف االسس العريعة التػي ر4لص مف الكبلـ المحكي واالستفادة مني حتى في االيقاع"االل
يتبنا ا لاللاؿر اذًا تجاوز التعػابير والمفػردات القديمػة ، واالستعاعػة عنهػا بمفػردات جديػدة 

 مستمدة مف يميـ التجربة ومف حياة الشعب 

                                           
  247ينظر: المغة الشعرية في اللطاب النقدي العربي:  ر2ل

  6ينظر: الحداثة في الشعر:  ر3ل

  7-6:  الحداثة في الشعرينظر:  ر7ل

  756اس مة الشعر في حركة اللمؽ وكماؿ الحداثة وموتها:  ر2ل

  86ينظر: الحداثة في الشعر:  ر3ل

  97ـ ف:  ر4ل



 الفصل اخلامس  مفهوم حداثة  الشعر عند شعراء قصيدة النثر

 277 

لمغػة، ولهػذا كػاف اـ بجدار اداف ميطمح جدار المغة نابت مف اليدمة، أي االيط
لاللػػاؿر يػػر، انػػي ورا  تو ػػؼ حركػػة تجمػػت شػػعر، فقػػاؿ: "و كػػذا ايػػطدمت الحركػػة بجػػدار 
المغة: فاما اف تلتر ي او اف تقت يريعة امامي، ش نها ش ف المحػاوالت الشػعرية التجديديػة، 
بمػػا فػػي ذلػػؾ التوشػػيح االندلسػػي  وجػػدار المغػػة  ػػذا  ػػو كونهػػا تكتػػب وال تحكػػى ممػػا جعػػؿ 

لوليويػًا الشػػعر، النػػي اليػػؽ فنونػػي بالمغػػةر أدبػػًا اكاديميػػًا عػػعيؼ اليػػمة بالحيػػاة االدب 
، اذًا االزمػػػة، فػػػي نظػػػر لاللػػػاؿر تكمػػػف فػػػي المغػػػة، بمعنػػػى اف المغػػػة العربيػػػة ر5لمػػػف حولنػػػا"

الفيحى ايبحت عا قًا جديدًا / جدارًا اماـ ويوؿ حركػة التجديػد فػي الشػعر الػى نهاياتهػا 
ؽ الحركػة  ػذا الجػدار، وتتبنػى المغػة المحكيػة/ المتداولػة، أو تنتهػي القيو،، فامػا اف تلتػر 

  فػػلاللاؿر اذًا، ر7لالى ما انتهت اليي جميت الحركات التجديديػة التػي شػهد ا القػرف العشػريف
مف الشعرا  الػذيف يػدعوف الػى تبسػيط المغػة الشػعرية، واحكػاـ يػمتها بػاالرض ومػا تعػو بػي 

فهػػو يبحػػث عػػف "مػػادة تعبيريػػة متيػػمة بالحيػػاة واالحيػػا  مػػف غبػػار وانػػيف وبسػػاطة، ولػػذلؾ 
، وبػػػذلؾ ذ ػػػب الػػػى المغػػػة المحكيػػػة تلمييػػػًا مػػػف ر2ل      مػػػادة ا ػػػؿ فلامػػػة واكثػػػر دنيويػػػة"

، طمػػػؽ ليوسػػػؼ 7954االيػػػطداـ بجػػػدار المغػػػة، فهػػػو "منػػػذ اف وعػػػت مسػػػرحيتي  يروديػػػا 
سػاليب شػعرية التيػح اللاؿر ييغة الشعر التقميػدي، و ػرر اف مػف العبػث االسػتمرار فػي ا

بعػػد االف لمتعبيػػر الكامػػؿ الطميػػؽ عػػف لػػوالو الػػنفس  وال أعنػػي القػػوافي واالوزاف فحسػػب بػػؿ 
وسػػبب لجو ػػي الػػى المحكيػػة، كمػػا يػػر،،  ػػو اف المغػػة ال تنفيػػؿ عػػف  ر3لالمغػػة ذاتهػػا ايعػػًا"

، ر4لاالنسػػػاف وانهػػػا "اداة تتطػػػور بتطػػػور ، واف يػػػفاتها االساسػػػية واحػػػدة فػػػي المغػػػات جميعػػػا"
كمهـ فيا ؿ  –ولاللاؿر بمجو ي  ذا، يكوف  د ا ترب مف الشكبلنييف والتجريبييف والعبثييف 
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مػػف حيػػث تجػػاوز  واعػػد المغػػة، والتػػراع لغػػة جديػػدة مزيجػػة مػػف المحكيػػة  -فػػي جػػيش واحػػد
  ر5لوبعض االبتكارات الجديدة

لػر،، والمحكية التي يػدعو اليهػا لاللػاؿر  ػي ليسػت المهجػة العامػة، بػؿ  ػي لغػة ا
يدعو ا برأيي لالمغة العربية الحديثةر، ويقوؿ مفر ًا بينهما : "فالعامية: لغة مستقمة تمامًا لهػا 
مجرا ا الطبيعي في جميت المغػات ولهػا ادبهػا اللػاص وحياتهػا اللايػة  امػا المحكيػة فهػي 

ميػة فيحى متطورة، حديثة لػذلؾ دعوتهػا المغػة العربيػة الحديثػة ولػـ أدعهػا العاميػة الف العا
يسػػتفيد اكثػػر مػػا يمكػػف مػػف المغػػة  ر، وبػػذلؾ، يمكػػف القػػوؿ، اف لاللػػاؿر6لشػػي  آلػػر تمامػػًا"

المحكية/ الدارجة عمى االلسف، ويرتكز عميها، عمى اساس انها  ي المغػة العربيػة الحديثػة  
 و ذ   ي لطوة التراؽ جدار المغة 

كمػا  ػي فػي والمغة لمشاعر  ػي كػؿ شػي ، ويجػب عميػي اف يسػتلدمها فػي الكتابػة 
لغػة جديػػدة ، أو طريقػػة جديػدة فػػي التعبيػػر الفنػػي   الحػديث، النػػي لػػيس فػي مقػػدور  "اف ينشػػ

بهػػذ  المغػػة، ولكػػف فػػي  درتػػي، وبهػػذا يمػػتحف ، اف يتنػػاوؿ المغػػة الكا نػػة والطريقػػة المتوارثػػة 
، ر7لمػػت المعنػػى الفػػردي والفريػػد الػػذي جػػا ت بػػي تجربتػػي" -كمبنػػى–ويرغمهمػػا عمػػى التفاعػػؿ 

، وبهػذا ر2لشاعر الحديث يجب اف يفجر الكممة لمفاج ة القارئ وايقاظ ادراكػي وشػعور  معػاً وال
وممػػا تقػػدـ، نػػدرؾ اف  ر3لنتغمػػب عمػػى ازمػػة المغػػة االولػػى، وتكػػويف ادب عربػػي حػػي حػػديث

تثوير المغة عند لادونيسر، وتحطيـ جدار المغة عند لاللاؿر ما ي إال افكػار تعمػؿ رغبػتهـ 
 لتقميدية مف اجؿ إحداث حداثة الكماؿ المطموبة في العير الحديث في تجاوز المغة ا
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 مفهوم الحداثة في المستوى االيقاعي.2

تطمح  ييدة النثر في تشكيؿ ايقاع لاص بها، باالستعاعة عف النظاـ التقميػدي،  
، ر7لتيف"وذلؾ "بانسػجاـ دالمػي اليفتػ  يتجػدد وال يلعػت إال لحركػة الرؤيػا والتجربػة الشليػي

، لكػػي يعمػػبل عمػػى اعػػافة  ػػدرات ر2لكمػػا انهػػا تطمػػح فػػي "اتاحػػة كػػؿ الحريػػة لمفكػػر والليػػاؿ"
ومهارات شعرية اكبر الى القييدة مف أجؿ تجاوز النظاـ السػا د لمشػكؿ االيقػاعي التقميػدي 

  وطمػػوح شػػعرا   يػػيدة النثػػر  ػػذا جػػا  احساسػػًا ر3لالقػػا ـ عمػػى التفعيمػػة فػػي ذاكػػرة المتمقػػي
كمػػا يبػػدو، اف الػػوزف الحػػر لػػـ يكػػف بالمسػػتو، المطمػػوب لكسػػر وتجػػاوز رتابػػة االيقػػاع  مػػنهـ،

  ر4لاللارجي لمقييدة العربية بما ير ي الى ت سيس حساسية شعرية جديدة
اف البنيػػة االيقاعيػػة التػػي تقػػـو عميهػػا  يػػيدة النثػػر  ػػي بنيػػة ذاتيػػة لايػػة تتجػػاوز 

وتقػػـو عمػػى موسػػيقى دالميػػة تنبػػت مػػف  وتمغػػي "كػػؿ مػػايمكف مػػف شػػكمية موسػػيقية لارجيػػة،
الحػػػدس بالتجربػػػة الشػػػعرية، تجربػػػة أحالػػػت التفجػػػر محػػػؿ التسمسػػػؿ، والرؤيػػػا محػػػؿ التفسػػػير، 
ويفيدنا  ذا الكبلـ، أف  ييدة النثر تعتمػد عمػى يػورة موسػيقية نفسػية تػرتبط ارتباطػًا وثيقػًا 
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ؿ اللػػارجي التػػي تػػوحي فقيػػيدة النثػػر، اذًا، تنطمػػؽ مػػف مسػػممة الشػػك ر5ل"بالتجربػػة الشػػعرية
بكونػػػي نػػػافبًل زا ػػػدًا، والبػػػد مػػػف تجػػػاوز كػػػؿ مػػػا و مفػػػروض  بمػػػي وثابػػػت، والشػػػعر اليمكػػػف 
العاعي لمقاييس سابقة، ومف  نا، وجد شعرا   ييدة النثر اف الوزف والقافية  ما القيداف 
 الر يساف المذاف وععا الشعر تحػت طاولػة اللعػوع، والبػد مػف تجاوز مػا، ويػر، لادونػيسر
اف  ػػوانيف اللميػػؿ العروعػػية فرعػػت عمػػى القيػػيدة "التزامػػات كيفيػػة تقتػػؿ دفقػػة اللمػػؽ، أو 
تعيقهػا، او تقسػػر ا  فهػػي تجبػػر الشػػاعر احيانػػًا عمػػى التعػػحية بػػاعمؽ حدوسػػي الشػػعرية فػػي 

، لػػذا يجػػب رفػػض  ػػذ  المواعػػعات ر7لسػػبيؿ مواعػػعات وزنيػػة، كعػػدد التفعػػيبلت، أو القافيػػة"
ر والشاعر مف سطوتهما، والسيما مواععات الػوزف والقافيػة، والعمػؿ النظمية، وتحرير الشع

عمى إزالة الحدود القاطعة التي رسمتها القػوانيف العروعػية بػيف الشػعر والنثػر، النهػـ يػروف 
اف اللميؿ عنػدما وعػت النظػاـ العروعػي، اسػتلرجي مػف التطبيقػات النيػية الشػعرية التػي 

بػػؿ والدة الػػنص الجديػػد، بػػؿ بعػػد ، كمػػا اف اللميػػؿ لػػـ سػػبقتي، وبالتػػالي، ال توعػػت القواعػػد  
يعت شرطًا يقوؿ فيي اف  ذا النظاـ العروعي يعد اجباريػًا لمنيػوص التػي تتوالػد بعػد  ػذا 

  وبػػػذلؾ، تمثػػػؿ والدة  يػػػيدة النثػػػر رغبػػػة عميقػػػة فػػػي تجػػػاوز القوالػػػب العروعػػػية، ر2لالنظػػػاـ
ص  لػػذلؾ حػػاوؿ شػػعرا   يػػيدة ووعػػت حػػد لطغيانهػػا الػػذي كػػاف يحػػدد بمفػػرد ، شػػعرية الػػن
نظػػـ الشػػعر، والبحػػث ثانيػػًا عػػف  فػػفالنثػػر تحريػػر الشػػعر اواًل مػػف ارتباطػػي بقيػػد لػػارجي  ػػو 

 عناير شعر جديد دالؿ النثر 
و كػػذا، فقػػد بػػدأت  يػػيدة النثػػر بػػالتلمي والتجػػاوز عػػف االيقػػاع اللػػارجي لمقيػػيدة 

، معتمػدة فػي ذلػؾ ر3ليتفػرع عنػي الكبلسيكية، والػدلوؿ الػى حيػز كػاف حكػرًا، عمػى النثػر ومػا

                                           
  383نظرية الشعر عند الشعرا  النقاد في االدب العربي الحديث   :  ر5ل

  76في  ييدة النثر:  ر7ل

، ومقدمػػػة لمشػػػعر 278نػػػص مفتػػػوح عػػػابر لبلنػػػواع، عػػػز الػػػديف المنايػػػرة :  -ليات  يػػػيدة النثػػػراينظػػػر: إشػػػك ر2ل
  778العربي: 

  94في الشعر العربي المعاير:  ينظر: حركة الحداثة ر3ل
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  فالغػػت  يػػيدة النثػػر ر4لعمػػى يػػورة موسػػيقية نفسػػية تػػرتبط ارتباطػػًا وثيقػػًا بالتجربػػة الشػػعرية
كمية الموسيقى الظا رة في كؿ اشكالها، فمػـ تعػد القيػيدة تعتمػد فػي إحػداث التػوتر النفسػي 

نما أيػبحت كمػا ر5لحعمى التو يت الموسيقي المو ت، سوا  في اسموبي المتو ت او المفتو  ، واة
، باعتماد ػػػػا فػػػػي يػػػػورتها ر6ليقػػػػوؿ لأدونػػػػيسر: " فػػػػزة لػػػػارج الحػػػػواجز كمهػػػػا وتمػػػػردًا أعمػػػػى"

الموسػػيقية عمػػى االيقػػاع الػػذاتي اللػػاص، الػػذي يتبػػد، كايقػػاع "حدسػػي ندركػػي لػػبلؿ إدراكنػػا 
عػادة لمتجربة الشعرية  فبل يمكف أف نشعر بي شعورًا مسبقًا عمػى إدراؾ التجربػة كمػا يحػدث 

نعكاسػها عمػى  بالنسبة لمموسػيقى الشػكمية اللارجيػة التػي تتيػؿ اوؿ مػا تتيػؿ بػالحواس، واة
، وبذلؾ ، ينبغي اف تنبثؽ موسيقى القييدة مف التوافؽ الحركي مػت البػاطف، ر7لاالنفعاالت"

 واف تحمؿ االيقاع الشليي اللاص بالتجربة الشعرية في القييدة 
الشػػكؿ الموسػػيقي اللػػارجي القػػديـ، استعاعػػوا  وعنػػدما تجػػاوز شػػعرا   يػػيدة النثػػر

  ر3ل، تنبػت مػف "تنػاغـ حركػي دالمػي  ػو سػر الموسػيقى فػي الشػعر"ر2لعني بموسيقى دالميػة
فهذا االيقاع الجديد، و و ايقاع  ييدة النثر، يعرؼ بااليقاع الدالمي، و ػو البػديؿ األنسػب 

 ا عرا يػػؿ توعػػت فػػي و التػػي عػػدر  عػػف موسػػيقى الػػوزف والقافيػػة الموروثػػة، و وانينهػػا اليػػارمة
 طريؽ الشاعر 

حػػػػاوؿ لأدونػػػػػيسر أف يػػػػوحي بامكانيػػػػػة لمػػػػػؽ ايقػػػػاع موسػػػػػيقى متجػػػػاوز لمػػػػػا اسػػػػػما  
االيقاعػػات القديمػػة المقننػػة فقػػاؿ: "فػػي  يػػيدة النثػػر، إذف، موسػػيقى  لكنهػػا ليسػػت موسػػيقى 

ا الجديػػدة  اللعػػوع لبليقاعػػات القديمػػة  بػػؿ  ػػي موسػػيقى االسػػتجابة اليقػػاع تجاربنػػا وحياتنػػ

                                           
، ولغػػػة الشػػػعر العربػػػي 44: ، د سػػػممى اللعػػػرا  الجيوسػػػيتطػػػور  ومسػػػتقبمي المعايػػػر ينظػػػر: الشػػػعر العربػػػي ر4ل

  272الحديث، مقوماتها الفنية وطا اتها االبداعية: 

  272ينظر: لغة الشعر العربي الحديث، مقوماتها الفنية   :  ر5ل

  88في  ييدة النثر:  ر6ل

  273-272لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطا اتها االبداعية:  ر7ل

  78والقييدة العربية الحديثة بيف البنية الداللية والبنية االيقاعية: ، 98ينظر : افؽ الحداثة وحداثة النمط:  ر2ل

  74زمف الشعر:  ر3ل
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ويتوسػت لادونػيسر فػي ويػؼ االيقػاع الػدالمي فيقػوؿ عنػي:  ر4لو و ايقاع يتجدد كؿ لحظة"
" و ايقاع الجممػة، وعبل ػؽ االيػوات والمعػاني واليػور، وطا ػة الكػبلـ االيحا يػة، والػذيوؿ 

 ػػذ  كمهػػا موسػػيقى، و ػػي  -التػػي تجر ػػا االيحػػا ات ورا  ػػا مػػف االيػػدا  المتمونػػة المتعػػددة
" مستقمة   لفػ دونيسر يػرفض الثبػات عمػى الشػكؿ الموسػيقي ر5لعف موسػيقى الشػكؿ المنظػـو

القػػػػديـ، عمػػػػى اسػػػػاس اف الشػػػػكؿ  ػػػػو الفوعػػػػى وغيػػػػاب القػػػػانوف، واف الشػػػػكؿ  ػػػػو فوعػػػػى 
، وعميي، فبسعي شعرا   ييدة النثر للمؽ شكؿ شعري جديد بطريقػة ليسػت م لوفػة ر6لكونية

فسي مف الوسيمة التي  ي  ا لي النثر، فالنثر يستطيت عمى النظـ التقميدي، فقد افاد الشاعر ن
اف يقدـ وسا ؿ تعبيرية كثيرة ملتمفة عف وسا ؿ الشعر  وبد ًا، اني يمتمؾ ايقاعاتي اللاية 

 المتميزة عف ايقاعات الشعر 
كػػاف المو ػػؼ مػػف الػػوزف الشػػعري يمثػػؿ تجػػاوزًا آلػػر لمحػػدود العػػاغطة عمػػى حريػػة 

النثػػػر يبحثػػػوف عػػػف ايقػػػاع لقيػػػا د ـ اليتمثػػػؿ فػػػي الػػػوزف  الشػػػاعر، اذ بػػػدأ شػػػعرا   يػػػيدة
، والسػػيما انهػػا بػػدأت مػػف مرجعيتهػػا منقطعػػة أيػػبًل عػػف الػػوزف  ر7لالمػػوروث واطػػار  الثابػػت

  ويػر، لادونػيسر اف مػف أ ػـ القعػايا التػي تثػار ر2لسوا  اكانت المرجعيػة غريبػة أو عربيػة
للميػؿ المقػررة، وحجتػي عمػى ذلػؾ، اف عد ايقاع  يػيدة النثػر،  عػية التعبيػر بغيػر اوزاف ا

تحديػػد الشػػعر بػػالوزف، مػػا و إال تحديػػد سػػطحي ولػػارجي،  ػػد ينػػا ض مفهػػـو الشػػعر نفسػػي، 
فػػػػ"ليس كػػػؿ كػػػبلـ مػػػوزوف شػػػعرًا بالعػػػرورة، ولػػػيس كػػػؿ نثػػػر لاليػػػًا، بالعػػػرورة مػػػف الشػػػعر  

ر اذًا   الشػػػعر فػػػي نظػػػر لادونػػػيسر3لوبالمقابػػػؿ، فػػػاف  يػػػيدة نثريػػػة يمكػػػف اال تكػػػوف شػػػعرًا"
اليمكػػػف تحديػػػد  بػػػالعروض ، النػػػي اشػػػمؿ منػػػي، و ػػػذا العػػػروض  ػػػو طريقػػػة نظػػػـ، لػػػاص 

                                           
، وينظػػر: اشػػكالية االيقػػاع بػػيف الشػػعر 98الػػنمط: ، وينظػػر: افػػؽ الحداثػػة وحداثػػة 776مقدمػػة لمشػػعر العربػػي:  ر4ل

  94الحعور والغياب، فاعؿ ثامر:  -و ييدة النثر

  77في  ييدة النثر:  ر5ل

  727ينظر: اس مة الشعر في حركة اللمؽ وكماؿ الحداثة وموتها:  ر6ل

  745ينظر: في حداثة النص الشعري:  ر7ل

  273اع: نو ابر لبلنص مفتوح ع –ينظر: اشكاليات  ييدة النثر  ر2ل

  76، وزمف الشعر: 772مقدمة لمشعر العربي:  ر3ل
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نمػػا يؤلػػؼ جػػز ًا  ر4لبالغنػػا  كمػػا اف "الػػوزف اللميمػػي ال يؤلػػؼ الشػػكؿ الشػػعري العربػػي كمػػي، واة
  واف  ػػذا الػػوزف "لػػيس مقياسػػًا وافيػػًا أو حاسػػمًا لمتمييػػز بػػيف النثػػر والشػػعر، وأف  ػػذا ر5لمنػػي"

  ر6لمف، باألحر،، في طريقة التعبير، أو كيفية استلداـ المغة، أي في الشعرية"المقياس كا
ويػػػر، لادونػػػيسر اف القافيػػػة يػػػارت فػػػي الشػػػعر التقميػػػدي "شػػػكبًل البػػػد مػػػف الحفػػػاظ 

، فالقافيػة اذًا عنػد لادونػيسر  ػي احػد ر7لعميي، ومف  نا الػذت تفقػد حتػى داللتهػا االيػمية"
طريؽ الشػاعر والبػد تجاوز ػا، ألنهػا سػببت لمشػعر العربػي  ا يؿ النظمية التي توعت فير الع

لسػػارة الكثيػػػر مػػػف مػػػواطف الجمػػػاؿ كفقػػػداف التيػػػار الكممػػػة التػػػي ينػػػتو عنهػػػا فقػػػداف المعنػػػى 
، ومػػف  نػػا، فالقافيػػة جػػز  مػػف ليػػا ص التعبيػػر الشػػعري ال كمهػػا، لػػذا ر7لواليػػورة والتنػػاغـ

، مػػف اجػػؿ لمػػؽ ايقػػاع لػػاص فهػػي ليسػػت مػػف ليػػا ص الشػػعر بالعػػرورة ويمكػػف تجاوز ػػا
بقيػػػيدة النثػػػر، ايقػػػاع "متنػػػوع يتجمػػػى فػػػي التػػػوازي والتكػػػرار والنبػػػرة واليػػػوت وحػػػروؼ المػػػد 

، وبذلؾ ندرؾ، اف  ييدة النثر كانت تمثؿ اكثػر الطفػرات تحػررًا ر2لوتزاوج الحروؼ وغير ا"
تجػػاوزًا فػػي مجػػاؿ حداثػػة االيقػػاع، واسػػتطاعت اف تبػػر ف عمػػى اف لهػػا ايقاعػػًا لايػػًا بهػػا م

 االيقاع الشكمي اللارجي الثابت 
و د حدد ليوسؼ اللاؿر مفهومي عػف موسػيقى الشػعر فقػاؿ: "يمكننػا تسػمية االيقػاع 
بػػالنغـ أو الموسػػيقى أو حتػػى بػػالوزف عمػػى أف ذلػػؾ لػػيس مػػف العػػروري اف يكػػوف تقميػػديًا أو 

يقاعػػي اللػػاص، موزونػػًا أو مفروعػػًا مسػػبقًا عمػػى الشػػاعر  فالشػػاعر لػػي الحريػػة فػػي ايجػػاد ا
و ػػذا مػػا يميػػز المفهػػـو الحػػديث فػػي الشػػعر عػػف المفهػػـو القػػديـ الػػذي كػػاف ييػػر عمػػى نػػوع 

، لفاللاؿر يبيح لمشاعر الحديث أف يستلدـ التفاعيؿ القديمة لكف ر3لمعيف مف  واعد الوزف"

                                           
  774ينظر: مقدمة لمشعر العربي:  ر4ل

  25و  22و  28، وينظر: سياسة الشعر: 778ـ ف :  ر5ل

  25سياسة الشعر:  ر6ل

  774مقدمة لمشعر العربي:  ر7ل

  775ينظر: مقدمة لمشعر العربي:  ر7ل

  87-88في  ييدة النثر:  ر2ل

  93-92الحداثة في الشعر:  ر3ل
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بشػػرط اف يػػتلمص الشػػاعر مػػف الر ابػػة اللارجيػػة لمػػوزف، ويقػػوؿ: "إنمػػا الفػػرؽ بػػيف المفهػػـو 
يث لشػػكؿ القيػػيدة والمفهػػـو القػػديـ،  ػػو أف الػػوزف التقميػػدي فػػي القيػػيدة الحديثػػة لػػيس الحػػد

شػػػرطًا سػػػابقًا بػػػؿ امكانيػػػة بػػػيف غير ػػػا مػػػف االمكانيػػػات، فهنػػػاؾ الموسػػػيقى التػػػي ترتكػػػز الػػػى 
االوزاف الكبلسػيكية، ولكػف الشػاعر يتجػرد فيهػا مػػف ر ابػة الػوزف بتشػطير  عمػى الشػكؿ الػػذي 

، فالشػػػاعر  نػػػا يػػػدعو الػػػى ر4لبػػػالجرس الموسػػػيقي األساسػػػي لمػػػوزف" يػػػروؽ لػػػي مػػػت االحتفػػػاظ
تطػػوير االيقػػاع الشػػعري العربػػي، بعػػد تجػػاوز االوزاف التقميديػػة المقدسػػة التػػي تعيػػؽ يػػناعة 
الشػػػعر، ومػػػا  ػػػي بالعػػػرورة مػػػف  ػػػذ  اليػػػناعة  الف "بامكػػػاف الشػػػاعر اف يعػػػت  يػػػيدة 

روض سػػػػابقًا أو  افيػػػػة يتوكػػػػا عميهػػػػا عظيمػػػة ال وزف لهػػػػا وال  افيػػػػة  واعنػػػػي ال وزف لهػػػػا مفػػػػ
وبػػذلؾ، نفهػػـ اف لاللػػاؿر مػػف الشػػعرا  الػػذيف  ر7لااليقػػاع بمػػا يسػػتدرج اليػػي مػػف يػػنعة وبيػػاف"

يسعوف الى تجنب االيقاعات التقميدية المتميزة، ويستعيعوف عنها بموسيقى ابػرع تتولػد مػت 
 تجربتي الحالية 

يقػػػػاع، وأف الشػػػػاعر الحػػػػديث فػػػػي امػػػػا القافيػػػػة فقػػػػد رأ، لاللػػػػاؿر أنهػػػػا "جػػػػز  مػػػػف اال
اسػػػػتعمالي لهػػػػا انمػػػػا يسػػػػتعممها بمػػػػؿ  حريتػػػػي فػػػػاذا كػػػػاف يػػػػاد ًا مو وبػػػػًا جػػػػا  اسػػػػتعمالي لػػػػي 

  لفاللػػػاؿر  نػػػا يتبنػػػى مو فػػػًا معتػػػداًل، حػػػاوؿ فيػػػي اف يجعػػػؿ القيػػػيدة تعتمػػػد فػػػي ر2لحسػػػنًا"
شعرا   ييدة   ومما تقدـ، ندرؾ اف  ر3ليورتها الموسيقية عمى الجانب التركيبي والتعبيري

، ايقاعػػًا يتولػػد ر4لالنثػػر فجػػروا  والػػب اليػػوغ الشػػعرية، اذ شػػكموا ايقاعػػًا بػػال  النعػػارة والتنػػوع
، ر5لعف أرعية ومناخ جديديف لـ يعد فيهمػا اإلطػار اللػارجي وحػد  المعيػار لشػعرية الػنص
قافيػةر، وبذلؾ يمكننا القوؿ اف شػعرا   يػيدة النثػر تجػاوزوا المواعػعات النظميػة لالػوزف وال

                                           
 ، وينظر ميدر   ناؾ 788لغة الشعر العربي الحديث مقوماتها الفنية وطا اتها االبداعية:  ر4ل

   94الحداثة في الشعر :  ر7ل

 ، وينظر ميدر   ناؾ 788مقوماتها الفنية وطا اتها االبداعية :  –لغة الشعر العربي الحديث  ر2ل

  789ينظر: ـ ف :  ر3ل

  787ينظر: في حداثة النص الشعري:  ر4ل

  746: ـ فينظر:  ر5ل
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وأزالوا الحدود الثابتة التي رسمها اللميؿ مف اجؿ لمػؽ ايقػاع جديػد يعطػي لمشػاعر الحػديث 
 الحرية الواسعة اللتيار الشكؿ الذي يناسب تجربتي الجديدة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مفهوم الحداثة في المستوى الداللي.3

وز، بتجػػػاوز شػػػعرا   يػػػيدة النثػػػر مفهػػػـو الشػػػعر السػػػا د والمػػػ لوؼ، يحيػػػؿ التجػػػا 
بالعػػرورة، فػػي المسػػتو، الػػداللي، بمعنػػى اف معػػمونهـ الشػػعري الجديػػد يتجػػاوز  ػػو ا لػػر 
المعػموف الشػعري القػديـ، تاركػػًا كػؿ  يمػة المقػررة، سػػاعيًا ورا  معػاميف شػعرية تنبثػؽ مػػف 
وا ت وجود ـ  ولهذا كانت معػامينهـ تمثػؿ مو فػًا مػف الكػوف كمػي، وموعػوعهـ األوحػد  ػو 

لوجود، وكانت اداتهػـ الوحيػدة  ػي الرؤيػا التػي تعيػد يػياغة  ػذا العػالـ وعت االنساف في ا
والوجػػػود عمػػػى نحػػػو جديػػػد متجػػػاوز بػػػذلؾ كػػػؿ المقػػػررات السػػػمفية، وايػػػبحت وظيفػػػة الشػػػعر 
االساس كما ير، الشاعر الفرنسي لريني شارر  ي "الكشؼ عػف عػالـ يظػؿ ابػدًا فػي حاجػة 

النثػر كػؿ مفػا يـ الشػعر السػابقة، وحػاولوا    ومف  نػا، تجػاوز شػعرا   يػيدةر7لالى الكشؼ"
يعكػس روح العيػر الجديػد، رافعػيف بػذلؾ الرؤيػة المنطقيػة  ر2لاف يكتبوا شعرًا عالميًا حديثاً 

السػػابقة لمعػػالـ، الرؤيػػة ذات الطػػابت االنسػػاني المثػػالي، وذلػػؾ مػػف أجػػؿ تبنػػي رؤيػػة شػػمولية 
  ر3لجديدة تقـو عمى البلمعقوؿ والبلشعور

                                           
  9زمف الشعر:  ر7ل

  74ينظر: الحداثة في الشعر:  ر2ل

  445: 7978-7888ينظر: الشعر العربي الحديث  ر3ل
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كػػوف معػػموف الشػػعر را يػػًا، يجػػب اف يعتمػػد عمػػى الرؤيػػا الشػػاممة، أي وألجػػؿ اف ي 
نسػػتطيت اف نممػػح مػػف لبللهػػا رؤيػػا العػػالـ، ويػػرفض لادونػػيسر التػػدلؿ المباشػػر لمشػػعر فػػي 
نشػػر مػػذ ب أو فػػي سػػبيؿ االيػػبلح فيقػػوؿ: "لػػيس األثػػر الشػػعري انعكاسػػًا بػػؿ فػػتح  ولػػيس 

عاطفيػػة لمشػػعر يجػػب اف تكػػوف شليػػية بمعنػػى اف االسػػتجابة ال ر4لالشػػعر رسػػمًا بػػؿ لمػػؽ"
وجماعية، فردية وكونية  ولهذا، ف ف المعموف لاألدونيسير يكتشؼ مف لبللػي وجػي العػالـ 

، ويكتشػػؼ بػػي العبل ػػؽ المسػػتورة واللفيػػة، ولهػػذا، فػػ ف مػػف ليػػا ص معػػموني ر5لالملبػػو 
والػػوعي الشػػعري االفيػػاح عػػف  مػػؽ االنسػػاف األبػػدي، والشػػعر  نػػا ايػػبح بمثابػػة المعرفػػة، 

 الشمولي بالكوف كمي 
اف معػػػموف الشػػػعر عنػػػد لادونػػػيسر معػػػموف شػػػامؿ، و وتػػػي مػػػف شػػػموليتي، ويفقػػػد  

 يمتػػي إف ايػػبح وسػػيمة ملييػػة، ويقػػوؿ بهػػذا : "القيػػيدة الوسػػيمة  ػػي التػػي تتحػػدث عػػف 
زمػػػف منسػػػجـ متنػػػاغـ  أمػػػا القيػػػيدة التػػػي تعكػػػس زمنػػػًا متنا عػػػًا فميسػػػت  يػػػيدة وسػػػا مية  

ة وسيمة  والحب حيف يتحوؿ إلى غزؿ ينتهي حبًا وشعرًا، لذلؾ ار، أف اسػوأ القييدة الغزلي
، ر7لمػػػا يسػػػي  الػػػى الشػػػعر العربػػػي اف نسػػػميي غزليػػػًا، بمعنػػػى اف شػػػعر الغػػػزؿ لػػػيس شػػػعرًا"

ذا ايػػبح الشػػعر وسػػيمة ييػػبح ال  لفػػ دونيسر يػػر، اف الوسػػيمة مرتبطػػة بمكانهػػا وزمانهػػا، واة
الػػى ابعػػد مػػف التػػوازف بػػيف األنػػا وا لػػر، فيقػػوؿ:   يمػػة لػػي  ومػػف  نػػا كػػاف معػػموني يػػذ ب

"الشعر عندي نوع مف الوحدة  وحيف أبحث عف حػؿ لتنا عػات اللػارج، فكػ ني أبحػث عػف 
  فالشػعر بهػذا المعنػى ايػبح "ر ػة ر2لحؿ لتنا عات الدالؿ  ك نني أحوؿ العػالـ إلػى شػعر"

الشػعر، الف الشػعر طريقػة    وكؿ شي  فػي الوجػود ينيػهر فػير3لالعالـ   وال تنفس إال بي"
  ر4للموجود بؿ  و الوجود بعيني

                                           
  87محاولة في تعريؼ الشعر الحديث:  ر4ل

  787ينظر: زمف الشعر:  ر5ل

  728لحداثة وموتها: اس مة الشعر في حركة اللمؽ وكماؿ ا ر7ل

  725ـ ف:  ر2ل

  726ـ ف:  ر3ل

  725ينظر: ـ ف:  ر4ل
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وير، لادونػيسر اف الشػعر الجديػد يجػدد رؤيتنػا لمعػالـ، فالشػعر  ػو رؤيػا تقػـو عمػى  
نفاذ البييرة الروحية والعقمية، ولما كانت الرؤيا  فزة لارج المفا يـ القا مة، فهػي اذًا تغييػر 

ديػػػد، فػػػي تحديػػػد  االوؿ "تمػػػردًا عمػػػى االشػػػكاؿ فػػػي نظػػػاـ االشػػػيا ، ولػػػذلؾ كػػػاف الشػػػعر الج
نمػا لػي بعػد   ر5لوالطرؽ الشعرية القديمة" و ذا التمرد لـ يقتير عمى رفض القديـ السػمبي، واة

االيجابي الذي يحدد طبيعتي عف طريػؽ فاعميتػي، فالشػعر "ال يرعػى بػالمعنى الػذي تعػفيي 
داتنػػا الفكريػػة وحاجاتنػػا العمميػػة العػػادة اإلنسػػانية عمػػى االشػػيا ، و ػػو معنػػى مػػرتبط بكػػوف عا

ومف  نا، ايػبحت مهمػة الشػعر  ر6لتحوؿ بيننا وبيف رؤية الحقيقة، أو الوا ت إال مف لممها"
االولى تمزيؽ  ذ  الرؤية المحكومة بالعادات الفكرية، واف يبحث عف معنػى آلػر لؤلشػيا ، 

ف يو ظنػػا ويلميػػنا و ػو فػػي بحثػي يتجػػاوز بالعػرورة المعػػموف القػديـ، وييػػبح دور    ػو "ا
ويعػػػت لأدونػػػيسر الشػػػعر نقيعػػػًا مباشػػػرًا لهػػػذ  االفكػػػار  ر7لمػػػف االفكػػػار المشػػػتركة المطبقػػػة"

المشػػتركة فػػي الثقافػػة السػػا دة التقميديػػة، جػػاعبًل مػػف الشػػعر ومعػػموني الجديػػد القػػوة اللبل ػػة 
لغػة التي تنفي  ذ  االفكار، وبوساطة  ػذا الػدور االسػاس لمشػعر ومعػموني، يبتكػر الشػعر 

والشػػػػاعر  ر2لجديػػػػدة ومجموعػػػػة مػػػػف المشػػػػاعر والتػػػػداعيات المبل مػػػػة لمتعبيػػػػر عػػػػف  ػػػػذا كمػػػػي
الحديث ال ينظر الى األشيا  بالطريقة الم لوفة، وانما يبحث فيهػا عػف معػاف جديػدة، و كػذا 

  ومػػف  نػػا، ينفػػذ الشػػاعر برؤيػػا  الػػى مػػا ورا   شػػرة ر3ليد شػػنا ويفاج نػػا فػػي الفكػػر والرؤيػػة
، ر4لب ويلمؽ ابعادًا انسانية وفنيػة جديػدة، ويبقػى يبحػث عػف الممكػف البلنهػا يالعالـ، ويذ 

ويػػر، لادونػػيسر انػػي بتجػػاوز  لموا ػػت ييػػؿ الػػى وا ػػت آلػػر، وا ػػت اغنػػى واسػػمى مػػف السػػا د، 
و ػػػذا البحػػػث عػػػف الوا ػػػت االسػػػمى،  ػػػو الػػػذي "يعطػػػي لمكشػػػوؼ الشػػػعرية فرادتهػػػا ففػػػي  ػػػذ  

والمعػػػروؼ مػػػػت المجهػػػوؿ والوا ػػػػت المحسػػػوس مػػػػت  الكشػػػوؼ يتعػػػانؽ المر ػػػػي مػػػت البلمر ػػػػي

                                           
  9زمف الشعر:  ر5ل

  29ثقؿ التاري  وشهوة ابتكار العالـ   :  ر6ل

  29:  ثقؿ التاري  وشهوة ابتكار العالـ    ر7ل

  38ينظر: ـ ف :  ر2ل

  473: 7978-7888، والشعر العربي الحديث 777ينظر: مقدمة لمشعر العربي :  ر3ل

  728ينظر: مقدمة لمشعر العربي : ر4ل
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  ومف  نا، يكتب الشاعر و و م لوذ بهاجس المسػتقبؿ،  ػاجس التجػاوز والتحػوؿ ر5لالحمـ"
، وطبيعة الشعر التقبؿ االنغبلؽ النػي نبػوة ورؤيػا ولمػؽ و ػو ر6لالف "التحوؿ وطني الشعري"

الجديػد يتجػاوز االسػس التػػي  ، وبػذلؾ نػدرؾ اف المعػػموفر7ل" ػذا البحػث الػذي ال نهايػػة لػي"
يقػػػـو عميهػػػا وا عنػػػا ويتطمػػػت نحػػػو عػػػالـ مجهػػػوؿ لػػػـ يعػػػرؼ بعػػػد  وبػػػذلؾ تكػػػوف وظيفتػػػي  ػػػي 

  ر8لالكشػػؼ عمػػا اليقػػدر بيػػرنا اف ينفػػذ اليػػي ويكػػوف بػػذلؾ تجػػاوز المهمػػة الغنا يػػة والتزيينيػػة
 وبهذا ييبح الشعر مغامرة في الكشؼ والبحث 

س في معموف لادونيسر ذلؾ "اف شػعر أدونػيس اف تجربة اللمؽ  ي المعمـ االسا 
، والعالـ الجديد  و جو ر االنساف، ر7لليس ترفًا فكريًا، بؿ محاولة للمؽ عالـ انساني جديد"

فاالنسػػػاف ميػػػدر القػػػيـ و ػػػو كمػػػا يقػػػوؿ لمحػػػي الػػػديف بػػػف عربػػػير: "الكمػػػي عمػػػى اإلطػػػبلؽ 
ذ  الشػرفة، روح تاريليػة  روح الشعب و ػو مػف  ػ –  والشعر  و "روح االنساف ر2لوالحقيقة"

وال اعنػػي بالتػػاري  ،  نػػا، الوا ػػت واالحػػداث، بػػؿ اعنػػي مػػا نسػػميي رسػػالة الشػػعب أو األمػػة  
وبهذ  الرؤية الجديدة، يقودنا الشػعر الػى  ر3للهذا كاف الشعر اسمى اشكاؿ التعبير االنساني"

 ية عالـ جديد مف االنسانية و يمها الجديدة المتجاوزة لكؿ القيـ التقميد
ويبحث لأدونيسر عف طرا ؽ جديدة لمتعبير، متجاوزًا بػذلؾ طرا ػؽ التعبيػر القديمػة،  

طرا ؽ تحتعف االسطورة، واليوفية، والعنايػر السػحرية والبلعقبلنيػة، مػف اجػؿ اف يبتعػد 
، وبوساطة  ذ  الطرا ؽ يمكف الكشؼ عف حقا ؽ اسمى واعمؽ ر4لعف عقبلنية العمـ الباردة

العمـ، وبذلؾ يكوف معموني الشعري شػامبًل ونوعػًا "مػف االستبيػار فػي  انسانية مف حقا ؽ
كميػػػة الكيػػػاف اإلنسػػػاني، واإلحاطػػػة بػػػي، بػػػد ًا مػػػف وجػػػود  فػػػي عمػػػؽ أعما ػػػي، وفػػػي وحدتػػػي، 

                                           
  727ـ ف :  ر5ل

  727ـ ف :  ر6ل
  43زمف الشعر:  ر7ل
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لفػػػ دونيسر يػػػر، اف  ػػػػذ   ر5لحيػػػػث يحيػػػا مباشػػػرة مػػػػت األرض"-وحقيقتػػػي االولػػػى، وبسػػػاطتي
ة ايػبح معنػػى دبالتػالي، فػ ف معنػػى التقػدـ عنػالطرا ػؽ تنػا ض الطرا ػؽ العمميػػة العقبلنيػة، و 

، وتقػػدـ المجتمػػت ر6ليتجػػاوز المعنػػى المػػ لوؼ، وفػػي عػػو  ذلػػؾ ييػػبح جػػو ر التقػػدـ انسػػانياً 
يتمثػػػػؿ بالعػػػػرورة االسػػػػاس فػػػػي تحريػػػػر االنسػػػػاف، وييػػػػبح االنسػػػػاف فػػػػي "انعتا ػػػػي وتفتحػػػػي 

مثػؿ "الطا ػة االولػى ، ومف  نا ايبح الشعر عند لادونػيسر ي ر7لاأل يييف، المدار والغاية"
، ومف  نػا يتعػح ر7لالتي تتيح لبلنساف اف يكسر  يود التقنوية الحداثوية، وعقبلنيتها ا لية"

لنا اف المعموف الشعري الجديد يتلطى المعموف القديـ، ويتلطى كذلؾ المفهـو التقميدي 
نمػػا ذاتػػي لمشػػعر، فمػػـ يعػػد الشػػعر، مػػف وجهػػة نظػػر لأدونػػيسر مجػػرد يػػناعة او شػػعور، وا

ايػػبح لمقػػًا، وايػػبح الشػػعر يمثػػؿ "االنسػػاف ذاتػػي فػػي اسػػتبا ي العػػالـ الػػرا ف، وتو ػػت العػػالـ 
  و ػػػو لػػػذلؾ ر2لالمقبػػػؿ  انػػػي لػػػرؽ لمعػػػادة،       أي تغييػػػر لنظػػػاـ األشػػػيا  ونظػػػاـ عبل اتهػػػا"

 مف اجؿ تجاوز القبوؿ  ر3لسؤاؿ دا ـ وبحث دا ـ
قة، ويقػػػػـو بعرعػػػػها بحسػػػػب ويتجػػػػاوز ليوسػػػػؼ اللػػػػاؿر المعػػػػاميف الشػػػػعرية السػػػػاب 

ظهور ػػا فػػي الشػػعر الحػػديث  فيتجػػاوز المعػػموف الػػذي يجعػػؿ مػػف الشػػعر اداة لمكشػػؼ عػػف 
، ويقدـ مسوغًا لتجاوز   ذا،  و اف  ذا المعموف اليقـو عمى اساس متيف بػدليؿ ر4لالحقيقة

ف   ويتجػػاوز كػػذلؾ المعػػمو ر5لاف الشػػعر لػػو اعوزتػػي القػػدرة عمػػى البقػػا  لػػزاؿ منػػذ و ػػت بعيػػد
الذي يجعؿ مف الشعر فف المعرفة، فنًا افعؿ مػف التػاري  والفمسػفة، ألنػي يجمػت بػيف الكمػي 

، ويقدـ مسوغًا لتجاوز   ذا ايعًا،  و اف  ذ  المهمة ليست مف مهمات الشػعر، ر6لوالجز ي
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نمػػا مػػف مهمػػات العمػػـ القػػا ـ عمػػى التحميػػؿ   ويتجػػاوز كػػذلؾ المعػػموف القػػا ـ عمػػى المػػذة ر7لواة
، وحجتػػي لهػػذا التجػػاوز  ػػي اف  ػػذ  النظريػػة ر8لبمعنػػى انػػي يتجػػاوز نظريػػة الفػػف لمفػػفالفنيػػة، 

اعتمػػػدت عمػػػى جماليػػػة المبنػػػى فػػػي المفظػػػة والتركيػػػب والو ػػػت، فػػػي حػػػيف اف عمميػػػة اللمػػػؽ 
التفيػػػؿ بػػػيف فكػػػرة القيػػػيدة لمعنا ػػػار، وبػػػيف وجود ػػػا لمبنا ػػػار، بمعنػػػى اف عمميػػػة اللمػػػؽ 

  ر9لتعتمد عمى االثنيف معاً 
كر  لاللاؿر عمى المعموف الذاتي ذي النزعة الرومانسية، الذي شاع منذ مطمت ويت 

القػػػرف العشػػػريف عمػػػى يػػػد ابػػػرز المػػػدارس والحركػػػات الشػػػعرية، ألنػػػي معػػػموف يعتمػػػد عمػػػى 
المعرفة لكنها معرفة حدسية تفوؽ المعرفة العممية، وعمى  ذا االسػاس كػاف الشػعر  ػو ا ػـ 

"الحقيقة التي يكشؼ عنها الشعر  ي وحػد ا الحقيقػة   ، لذلؾ كانتر7لنشاط انساني معرفي
  وبتجاوز لاللاؿر لممعرفة العممية والمنطقية يكوف  ػد ر2لفالحقيقة ت تي بالحدس أو ال ت تي"

ا تػرب مػػف النزعػػة الرومانسػية التػػي تتجا ػػؿ  ػذ  المعرفػػة العقبلنيػػة، ويتبنػى معرفػػة حدسػػية، 
ليػد مليمػة لبل ػة بعيػدًا عػف االزدواجيػة، وبػذلؾ   ومف  نا ايػبح الشػعر و ر3ليةمعرفة مليمت

  ر4ليكوف الشعر  د الذ مكانتي المتميزة بويفي جهدًا انسانيًا عروريًا واجب الوجود
وتجػػػاوز لاللػػػاؿر االغػػػػراض التقميديػػػة، فمػػػـ يعػػػػد المػػػدح والػػػذـ والرثػػػػا  وغير ػػػا مػػػػف  

شػعر االسػاس،  ػي   وايػبحت غايػة الر5لاالغراض التقميدية مػف مهمػات المعػموف الجديػد
غاية الفف الرفيت، الفف االنساني القا ـ عمى البحث والكشؼ عػف اسػرار الحيػاة، ألف الشػعر 

  فالشػػعر ر6ليجػػب اف يعبػػر عػػف التجربػػة الحياتيػػة، كمػػا يعيهػػا الشػػاعر الحػػديث بجميػػت كيانػػي
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لرؤية الحديث  و شعر تطور الحياة، وبالتالي، يجب عميي التغمغؿ الى ما ورا  وا ت الحياة 
  ر7لمبلمح االمؿ واللبلص

واليلتمػؼ المعػػموف الشػعري عنػػد لاللػاؿر مػػف حيػث شػػموليتي عنػي عنػػد لاودنػػيسر  
كثيػػػرًا، ألف لاللػػػاؿر يػػػر، اف المعػػػموف الجديػػػد يجػػػب اف يكػػػوف معبػػػرًا عػػػف روح العيػػػر، 
ومشاكؿ  ذا العير، ومشاكؿ االمة كمها، ويرفعها مف نطا ها المحمي، والتعبير واالفياح 

ولمػا كػاف الشػعر يعبػر عػف  ر7لنها عالميًا، بويفها مشاكؿ يعاني منها جميػت ابنػا  البشػرع
الحيػػاة بشػػموليتها، فهػػو، لػػذلؾ، معرفػػة ال تتعػػالى وال تتجػػرد عػػف عػػالـ اللبػػرة المحسػػوس ، 

  ومػف  نػا كػاف معػموف الشػعر الحػديث ر2لوعمى  ذا االساس ايبح الشعر يسػاوي الحيػاة
ر الػػػػػى مسػػػػػتو، الفػػػػػف اللػػػػػالص الػػػػػذي يحػػػػػدد الرؤيػػػػػا البل وتيػػػػػة عنػػػػػد لاللػػػػػاؿر يرفػػػػػت الشػػػػػع

  ر3لوالميتافيزيقية، التي يمكنها مواجهة العالـ اليناعي التقنوي الحديث
ولمػػػا كػػػاف الشػػػعر يسػػػاوي الحيػػػاة، فػػػ ف االنسػػػاف المعايػػػر  ػػػو محػػػور المعػػػموف  
 تػػيرحػػي، لطي ، واتلػػذ لاللػػاؿر منػػي موعػػوعًا اوليػػًا فقػػاؿ: "االنسػػاف فػػي المػػي وف ر4لالجديػػد

وتوبتي، حريتي وعبوديتي، حقارتي وعظمتي، حياتي وموتي،  و الموعوع االوؿ واالليػر  كػؿ 
تجربػػػػة ال يتوسػػػػطها االنسػػػػاف  ػػػػي تجربػػػػة سػػػػليفة ميػػػػطنعة ال ي بػػػػي لهػػػػا الشػػػػعر اللالػػػػد 

، فمعػػموف الشػعر الجديػػد عنػد لاللػػاؿر يرتكػز عمػػى الريػيد الوجػػداني لبلنسػػاف، ر5لالعظػيـ"
، يطمح مف لبللها الى بنا  العالـ الجديد  والتعبير عف االنساف ر6لرؤيا جديدةمعتمدًا عمى 

الحػػديث يجػػب اف ييػػدر عػػف عقميػػة حديثػػة تنظػػر الػػى الوجػػود بمنظػػار حػػديث متجػػاوز كػػؿ 
التعػػػابير التقميديػػػة التػػػي عفػػػى عميهػػػا الػػػزمف مػػػف اجػػػؿ تبنػػػي منظػػػار يمثػػػؿ لبليػػػة التجربػػػة 
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رؤيػػػا الجديػػػدة التػػػي يعتمػػػد ا لاللػػػاؿر فػػػي التعبيػػػر عػػػف   والر7لاالنسػػػانية فػػػي الحيػػػاة كاممػػػة
التجربػػػة االنسػػػانية  ػػػي رؤيػػػا مسػػػتقبمية تسػػػاوي البعػػػث والػػػوالدة، ولهػػػذا ايػػػبحت االسػػػطورة 

  ولهػػػذا عػػػدر لاللػػػاؿر االيحػػػا  التػػػاريلي ر8لالهيكػػػؿ العػػػاـ، والنسػػػيو الفنػػػي لمعػػػموني الجديػػػد
نهػػا تسػػاعد الشػػاعر عمػػى اف واالسػػطوري والفمولكػػوري مػػف ليػػا ص المعػػموف الجديػػد، ال

  وممػػا تقػػدـ نفهػػـ، اف التجػػاوز والتحػػوؿ الػػذي حػػدث ر7ليعبػػر عػػف التجربػػة االنسػػانية الحديثػػة
في المعموف الحديث لـ ي ت اعتباطًا، وانما جا  متوافقًا مت متطمبػات عيػرية ترغػب فػي 

 بنا  عالـ حداثوي جميؿ متجاوز كؿ العوالـ المتكررة 
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وبعد هذه الجولة  الوولمة   ةف  ية هلا ةدالة  اللةعر العربةق نةق الرةر  العلةرل    ةد  
ابرز ال دارس والةرك ت االدبل ، أود أ  اسجل نق هةذه الا م ة  اهةا ال مة لت المةق مو ةمت 

 الله ، وهق.
   ا  كل  يهوا لمةدال  نق االدب العربةق الةةدلث ا ومةن  ة  ب لة  ا  ة  و ةةددة ، لهة

 ادات ز   ل  و ك  ل  نق البللمل  العربل  والغربل .مرابو ت وا مد

   ا  كةل مغللةر بسةةلو أو رفبة  نةق المغللةةر اهةر   ةةد ال  هةدل  لمةدالة  العربلةة ، كة   لةة
 اللأ  الكبلر نق بروز الةرك ت االدبل  وملكمه .

  ا   يهةةوا الةدالةة    ةةد ج   ةة  الةةدلوا  ك ةة  مجمةة  ل ةة  هةةو الكلةة   ةة  ب ةة   الةةذات
 اكلر مأللرًا.بأقوى  ورة و 

   ا   يهوا الةدال    د ج     ال هجر ك   مجم  ل   هو بروز الرفبة  الة  الو ةول الة
 أدب   ري  واكب لمموور الةل مق الع ا نق اال س   ونق المعبلر    .

  ا   يهةةوا الةدالةة    ةةد ج   ةة  ابولةةو ك ةة  مجمةة  ل ةة  هةةو الم للةةل الراقةةق ال  يةةم  الةةلرا
 رًا وبلل ، لكاًل و ض و ً  ورؤل .لمروح الج   ل  الةل    

  ا   يهةةوا الةدالةة    ةةد ج   ةة  اللةةعر الةةةر ك ةة  مجمةة  ل ةة  هةةو الم ولةةف والمغللةةر ال لةةري
 ل واكب  ةدال  الع لا الغربق ال م و   نق الع ر الةدلث.

  ا   يهوا الةدال    د ج     لعراء ق لدة ال لر ك ة  مجمة  ل ة  هةو االكملة   والامةن
لمكةرار السة لدة والروا ةد ال رةةررة  ة  اجةل  واكبة  المغلةر اال سة  ق اللةة  ل لمجة وز لر نة  ا

 نق الةل ة الجدلدة.

  ا  االدب العربةةق قةة در  مةة  اسةةملع ب اكلةةر  ةة  موجةة  أدبةةق و رةةدي نةةق    واةةةد، ونةةق
  راةل  مالةر  الضً .

   ا  الج    ت االدبل  وا  بدت لغلر    ميرق  اةل  ً  ك   هق نق ج     ابولةو، بةدت ل ة
ج    ت   سج   نكرلً  ومة ل او بً  ادبلً  و ردلً   موانرً  ال  ابعد ةةد   كة  نل ة  بةل  

 انراده .
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   ا  ال  ارل  العرب ق درو  نق افمب االةل    م  موولف الع   ةر ال ميرقة  ال مداولة
 لكلل رؤاها ال ردل ، وب  ها الةدالل .نق م

  ا  ال يةةة هلا الا  ةةة  ب لةدالةةة  نةةةق االدب العربةةةق الةةةةدلث ك  ةةةت مسةةةع  كمهةةة  بورالةةةن
 مب ل ةةة  الةةة  ا  معبةةةر  ةةة  رؤلةةة  لةةة ولل  ممسةةة ون  ةةةف المغلةةةرات الة  ةةةم   مةةة  ج لةةةف 
ن األ ةةةعدة اليكرلةةة  واالجم   لةةة  واالقم ةةة دل  والسل سةةةل ... الةةةق، والسةةة  ل  الةةة  مةرلةةة

 الةرل  ال  لودة.

    ا  ال  ارل  العرب سعوا ال  بث انك رها م الرًا وموبلرً ، وهلأوا ال ممرق    االل ب
 ا    اللمر و انك رها ونه ه .

   ا  كةةل  يهةةوا لمةدالةة  نةةق االدب العربةةق الةةةدلث اهةةر  عبةةرًا  ةة  لةاةة  ز  لةة  نكرلةة
ال هلةةأل  لةةذلم، و ةة ها لةةعورل   ةة ش نلهةة  اال سةة   العربةةق، واةةةس بهةة   ج و ةة   ةة  

 اللعراء ال  ارو .



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 892 

 والمراجع المصادر
 القرآن الكريم  *
 .1991آثار الشابي وصداه في الشرق ,أبو القاسم محمد كرو , المكتب التجاري , بيروت,  *
 .89,19/11/1999ع لسياب ,جريدة البعث ,بغداد ,ا آراء في الشعر الحديث , بدر شاكر *
 .1999آراء في الشعر والقصة , خضر الولي , بغداد ,  *
ضيمن  , محميد اليرحمن بيراىيم ببيدإك المالئكة فيي نقيد الشيعر بيين النظريية والتطبييق, آراء ناز  *

                                                                                                                                                                        .  1929, 1كتاب تذكاري , شركة الربيعان لمنشر والتوزيع ,الكويت ,ط
 . 1991بيروت , ,لبياتي , دار العودةاأباريق ميشمة ,ببد الوىاب  *
 .  1991,تموز  8,س 9ميشمة ,كاظم جواد , اآلداب, ع  أباريق *
 .1999ابن الرومي حياتو من شعره , بباس محمود العقاد , دار اليالل , *
 ,بغييييييداد,وليييييييم الخيييييازن , آفيييييياق بربيةد.بيييييي الجديييييييد , ر اييس الشييييييعر العبييييين زيييييييدون فيييييي مقييييييا *

 . 1929 ,كانون الثاني 11,س1ع
 .1999ديث ,د.كمال نشأت ,القاىرة, أبو شادي وحركة التجديد في الشعر العربي الح *
أبيو القاسيم الشيابي شيابر الحيب والثيورة ي دراسية ومختيارات , رجياء النقياش , المؤسسية العربيية  *

 .  1999, 3راسات والنشر , بيروت , طلمد
األدبييية فييي العييالم العربييي الحييديث ي دراسيية تحميمييية لمعوامييل ال عاليية فييي النيضيية  تجاىييات الا *

 العمييم لمماليييين, بيييروت ,  العربييية الحديثيية ولظواىرىييا األدبييية الرئيسييية , أنيييس المقدسييي, دار
 .  1993,  3ط
 بيي المعاصير, ببيد الحمييد جييده , مؤسسية نوفيل, بييروت ,االتجاىات الجديدة فيي الشيعر العر  *

 .  1921 ,1لبنان , ط
 .  1992إحسان بباس , مطابع اليقظة , الكويت , د.اتجاىات الشعر العربي المعاصر ,  *
موسى ,  , د.منيفاالتجاىات ال كرية والجمالية في القصيدة العربية الحديثة ي النموذج المبناني  *

 .  1922الشعري التاسع , ميرجان المربد 
ببييد د.  :, د.سييممى الخضييراء الجيوسييي, تيير االتجاىييات والحركييات فييي الشييعر العربييي الحييديث *

 .  8111,  1الواحد لؤلؤة , مركز دراسات الوحدة العربية , بيروت , ط
 ,أثيير التييراث فييي الشييعر العراثييي الحييديث , بمييي حييداد , دار الشييؤون الثقافييية العاميية , العييراق  *

 .  1929,  1ط



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 899 

 .  1993, آب  2, علبياتي بن است تاء مجمة اآلداب, بيروت اإجابة  *
 خميييل محمييود بسيياكر وآخييرين , المكتييب التجيياري لمطبابيية :, تيي أخبييار أبييي تمييام , الصييولي  *

 والنشر والتوزيع , بيروت , د.ت . 
  1991, 19, ع , بيروت أخبار وثضايا , مجمة شعر *
 .  1998, ربيع  9, س 88, ع , بيروتي ثالثة أشير , مجمة شعرأخبار وثضايا ف *
    .  1998أدباء معاصرون , رجاء النقاش , دار الحرية لمطبابة , بغداد ,  *

 .  1992,  8, عجالل الخياط , المورد, بغدادد.األدب بين التراث والمعاصرة ,  * 

حميد , أفيائق مصيط ى د.م الحميداني و سيالد. ونثيره,األدب العربي الحيديث ي دراسية فيي شيعره  * 
 .  1929جامعة الموصل , 

 .  1991, 9شوثي ضيف, دار المعارف, مصر, طد.األدب العربي المعاصر في مصر,  *
 .  1991شكري محمد بياد, الييئة المصرية العامة لمتأليف والنشر,  ,األدب في بالم متغير *
 .  1991, 8, دار الثقافة, بيروت, طبدوي طبانةد.أدب المرأة العراثية في القرن العشرين,  *
 .  1999,  8أدب الميجر , بيسى النابوري , دار المعارف , مصر , ط *
  1991, 3أدبنا وأدباؤنا في المياجر األمريكية, جورج صيدح, دار العمم لمماليين, بيروت, ط *
 .  1999,  13مج ,  3األدب والغزو الغربي ال كري , نازك المالئكة , اآلداب , ع *
 .  1999,  1أدب وفن , أمين الريحاني , دار ريحاني , بيروت , ط *
محمييد زكييي العشييماوي , الييئيية المصييرية العامة,ا سييكندرية, د.األدب وثيييم الحييياة المعاصييرة ,  *

 .  1991,  8ط
, مكتبيية شييعر وفكيير أدونيييس , بييادل ببييد اهأدونيييس الرميياد العقيييم لطييائر ال ينيييق ي ثييراءة فييي  *

 .  1999,  1المنصور العممية , بغداد, ط
 . 1991, الكندي لمنشر والتوزيع, األردن أدونيس والتراث النقدي, ببد الرحيم مراشدة, دار *
 .  1992, خريف 11مجمة شعر, ع لويس بوض, :ليوت, ترإاألرض الخراب, ت. س.  *
 .  1919,  99ج , م 2أريد لمشعر العربي , خميل مطران , اليالل , ع *
أسيييئمة الشيييعر فيييي حركييية الخميييق وكميييال الحداثييية وموتييييا , منيييير العكيييش , المؤسسييية العربيييية  *

 .  1999,  1بيروت , ط ,لمدراسات والنشر



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 311 

 1991ستانبول, اىي. ريتر, مطبعة وزارة المعارف,  :أسرار البالغة, ببد القاىر الجرجاني, ت  *
 . 
 .  1991, 19, س 2, ع , بغدادارك , آفاق بربيةأسس الخطاب الحداثي , محمد رضا مب *
 1992, 3ط ,توفيق الطوييل, مطبعية لجنية التيأليف والترجمية والنشير, القياىرةد.أسس ال مس ة,  *

 . 
 .  1992لحمامي لمطبابة , اببد الحميد يونس , دار د.ألسس ال نية لمنقد األدبي , ا *
, , مصييرد.مصييط ى سييويف, دار المعييارف األسييس الن سييية لعبييداع ال نييي فييي الشييعر خاصيية, *

 . 1999,  8ط
  .  1999 ,القاىرة ,مكتبة بين شمس ,د . أنس داود ,* األسطورة في الشعر العربي الحديث

أسييييطورة المييييوت واالنبعيييياث فييييي الشييييعر العربييييي الحييييديث , ريتييييا بييييوض , المؤسسيييية العربييييية  *
 .  1929,  1ط ,لمدراسات والنشر, بيروت

 .  1931حمد زكي أبو شادي , مطبعة الشباب , أ ,أشعة وظالل *
مجمة  ,أنور لوثا :تر ,جان موريس جوتيو ,القصيدة النثرية –أشكال الشعر ال رنسي المعاصر  *

 . 1999أغسطس   ,شعر  المصرية
دار ال يارس لمنشير  ,بيز اليدين المناصيرة ,نيص م تيوح بيابر لانيواع –إشكاليات ثصييدة النثير  *

 .  8118 ,1ط ,األردن ,والتوزيع
األديييييب  ,فاضييييل ثييييامر ,الحضييييور والغييييياب –إشييييكاليات ا يقيييياع بييييين الشييييعر وثصيييييدة النثيييير  *

 .  1991كانون الثاني  ,11ع ,, بغدادالمعاصر
 ,محمييد مبييارك ,إشييكالية العالثيية بييين المناضييل الثييوري والجميييور فييي الثييورة العربييية المعاصييرة *

 .  1929 ,9ي9ع ,,بغداداألثالم
دار الشيييؤون  ,حييياتم الصيييكر ,مقيييدمات مقترحييية لقيييراءة القصييييدة –بع فيييي موثيييد الشيييعر األصيييا *

 .  1929 ,1ط ,بغداد ,الثقافية العامة
الشعبية لمنشر والتوزييع  المنشأة ,بدنان ثاسم ,نقد الشعر العربي المعاصر في التراثيةاألصول  *

 .  1921 ,1ط ,وا بالن
 .  1999,الدار الشرثية لمطبابة والنشر, بيروت أضواء جديدة بمى جبران, توفيق صايغ, *
 .1933 ,مطبعة التعاون ,أحمد زكي أبو شادي ,أطياف الربيع *



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 311 

 ,مارسيدن جيونزد.حميدي السيكوت و د., (ببد اليرحمن شيكري)في مصرأبالم األدب المعاصر  *
  .1921, 1مطبعة الجبالوي, ط

 .  1991 ,1ط ,بيروت ,دار العودة ,أدونيس ,*  األبمال الكاممة
 . 1999, 1دار مصر لمطبابة,ط ,أبو القاسم الشابي ,أغاني الحياة *
 .1998, 3ط,بيروت,دار الحضارة ,أفابي ال ردوس, إلياس أبو شبكة *
أفيييق الحداثييية وحداثييية الييينمط ييييي دراسييية فيييي حداثييية مجمييية شيييعر بيئييية ومشيييروبا ونموذجيييا, سيييامي  *

 .1922,راقالع ,بغداد ,ميدي, دار الشؤون الثقافية العامة
 .1929 1ك -8ت,18-11,عالعراق ,األثالم ,طراد الكبيسي ,أفكار في الحداثة *
 .1998ربيع ,9, س88ع ,, بيروتمجمة شعر إلى القارئ, *
ضييييمن األدب العربييييي  ,بييييدر شيييياكر السييييياب ,االلتييييزام والالإلتييييزام فييييي األدب العربييييي الحييييديث *

 .1991 ,منشورات أضواء,المعاصر, أبمال مؤتمر روما
 .1993, 8ط,بيروت,دار المكشوف ,إلياس أبو شبكة ,األلحان *
 لياذة , ىوميروس , تر: سميمان البستاني , دار المعرفة , بيروت , د.ت . ا  *
 .  1929 ,8ط ,بيروت ,المؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,بوض ريتا ,لياس أبو شبكةإ *
 . 1998, بيروت ,دار بيروت ,شرارةببد المطيف  ,دراسة تحميمية –لياس أبو شبكة إ *
 ,2س ,9ع ,, بغيدادأفياق بربيية ,د . صيبحي البسيتاني ,لياس أبو شبكة وتنوع التجربة الذاتيةإ *

 .           1923أيار 
, 8, طرزوق فييييرج رزوق, دار الشييييؤون الثقافييييية العاميييية, العييييراقد.لييييياس أبييييو شييييبكة وشييييعره, إ *

1929  

 .  1992, , مصرل سابا , دار المعارف, القاىرة أمين الريحاني , بيسى ميخائي *
 1992أمين الريحاني وأثره في النيضة األدبية الحديثة, واصف باثي, مكتبية النيوري, دمشيق,  *

 . 
 .   1933 ,بيروت ,مكتبة الكشاف ومطبعتيا ,أمين الريحاني ,أنتم الشعراء *
 .  1931 ,8ط ,مطبعة التعاون ,أحمد زكي أبو شادي ,أنداء ال جر *
   1999 ,1ط ,,بيروتالمؤسسة العربية لمدراسات والنشر ,كمال ثيصر داغر ,بريتون هأندر  *
 .  1999أيار  ,11س ,2ع ,بغداد ,مجمة األثالم ,د . نبيمة إبراىيم ,ا نسان والزمن *
  . 1931 ,بغداد ,جميل صدثي الزىاوي ,األوشال *



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 318 

 .  1991, دار المعارف , القاىرة ,  شوثي ضيفد.البارودي رائد الشعر الحديث ,  *
 .  1999, صيف  3, ع , بيروتالبحث بن األسطورة , بدر شاكر السياب , مجمة شعر *
 .  1991, 1, ط , بيروتالبحث بن الجذور , خالدة سعيد , دار مجمة شعر *
 ,1ط , بغييداد,, دار الشييؤون الثقافييية العامييةحياتييو وشييعره , بيسييى بالطيية -بييدر شيياكر السييياب *

1929  . 
 1999 ,إحسان بباس, دار الثقافة, بيروتد.دراسة في حياتو وشعره,  -شاكر السياب بدر *
وا رشييياد رائيييد الشيييعر الحييير, ببيييد الجبيييار داود البصيييري , وزارة الثقافييية  -بيييدر شييياكر السيييياب *

  1999,  1العراثية , بغداد , ط
 . 1999, شورات أضواء, بيروت, طسيمون جارجي, مند.بدر شاكرالسياب الرجل والشابر,  *
 المحيييامي, مطبعيييةلجدييييدة فيييي العيييراق, محميييود العبطييية بيييدر شييياكر السيييياب والحركييية الشيييعرية ا *

 .  1999بغداد ,  المعارف ,
 .  1929,  1بستان بائشة , ببد الوىاب البياتي , دار الشروق , بيروت , ط *
 1318, 8لرحمانيية, القياىرة, طالمطبعة بالغة العرب في القرن العشرين, محييي اليدين رضيا,ا *

 ىي . 
مرشييد الزبيييدي , دار الشييؤون الثقافييية  ,بنيياء القصيييدة ال نييي فييي النقييد العربييي القييديم والمعاصيير *

 .  1991العامة ,  بغداد , 
يوسيف حسيين بكيار , د.بناء القصيدة في النقد األدبي العربي القيديم فيي ضيوء النقيد الحيديث ,  *

 .  1923,  8بيروت , ط دار األندلس ,
 . 1991, 19, ع, بيروتمجمة شعر ,بوادر الرفض في الشعر العربي الحديث, خالدة سعيد *
 . 1991ربيع   , شتاء/2, س38 - 31, ع, بيروتبيان, يوسف الخال, مجمة شعر *
 بيانييييات السييييوريالية , أندريييييو بروتييييون , تيييير: صييييالح برمييييدا , منشييييورات وزارة الثقافيييية وا رشيييياد *

 .  1992دمشق ,   القومي ,
ببييد السييالم محمييد ىييارون , دار  :أبييو بثمييان بمييرو بيين بحيير الجيياحظ , تيي  ,البيييان والتبيييين *

 ال كر , بيروت , د.ت . 
 .  1921, 3ي1, ع, بيروتمجمة اآلداب بين الثقافة وا بالم , بمي سميمان ,  *
ر , تيودور رويتك , تر: صبحي جرجس دفاع بن التقميد في الشعالتأثير في الشعر الحديث يي  *

 .  1999, 1, س 11, ع , الخرطوممجمة القمم ,إبراىيم



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 313 

 .  1991,  19تأسيس كتابة جديدة , أدونيس , مجمة مواثف , ع *
, كييانون 81, س18, بغييداد, عمحمييود شييمبي,األثالم د.التأصيييل والحداثيية فييي الشييعر العربييي , *

 .  1929األول , 
 . 1933نوفمبر , تشرين الثاني/18, س1, عخميل مطران, اليالل ,التجديد في الشعر *
 .  1999التجديد في شعر الميجر , أنس داود , مصر ,  *
تجربة االغتراب بند نيازك المالئكية , ببيد اه المينيا , ضيمن كتياب تيذكاري , شيركة الربيعيان  *

 .  1929,  1ط ,لمنشر والتوزيع , الكويت
 .  1991, 1, بيروت, طالعربي, نازك المالئكة, دار العمم لمماليين التجزيئية في المجتمع *
 لكبيسيي االتراث العربي كمصدر في نظرية المعرفة وا بداع في الشعر العربيي الحيديث , طيراد  *

 .  1992, دار الحرية لمطبابة , بغداد , 
المكتبة العصرية  إحسان بباس ,د. :والناثد, ف . أ . ما تيسن, ترالشابر  -اليوت  .س .ت *

 .  1999, بيروت , 
ج, د.بمييي ببيياس ياتجاىييات الرؤيييا وجميياالت النسيي -تطييور الشييعر العربييي الحييديث فييي العييراق  *

 .  1999بالم, العراق , بموان , منشورات وزارة  ا 
 .  1923يوسف بز الدين , مطبعة أسعد , د.تطور ال كر الحديث في العراق ,  *
 .  1992حمد الكبير, القاىرة, أئية في الشعر العربي الحديث, حسن تطور القصيدة الغنا *
 .  1991, حزيران / يونيو   8, س 9تعميقان , بدر شاكر السياب , اآلداب , ع *
 .  1998, بيروت ,سمابيل , دار العودةابز الدين د.الت سير الن سي لادب ,  *
 .  1992,  1, بيروت , ططو حسين , دار العمم لمماليين د.تقميد وتجديد ,  *
بدنان بمي رضا النحوي , دار النحيوي د. ,ا سالمي منياتقويم نظرية الحداثة وموثف األدب  *

 .  1991,  8لمنشر والتوزيع , المممكة العربية السعودية , ط
 .  1991,  1تمييد في النقد األدبي , روز غريب , دار المكشوف , بيروت , ط *
 كريم الوائمي , )بحث في االنترنيت ( د.لعربية , تناثضات الحداثة ا *
,  , بغيدادتوظيف التراث الشعبي العربي في شعر السياب , ثييس كياظم الجنيابي , آفياق بربيية *

 .  1921, شباط , 9ع
لجنيية البيييان نجمييو المصييرية , , مكتبيية اال ةبييدوي طبانييد.التيييارات المعاصييرة فييي النقييد األدبييي,  *

 .  1993,  1العربي , ط



 املصادر واملراجع  يف القرن العشرينمفاهيم حداثة الشعر العربي 

 311 

, مجمية كميال أبيو دييبد.دونييس الثقيافي , أثقل التاريخ وشيوة ابتكار العالم يي ثراءة فيي مشيروع  *
 .  1929 كانون الثاني,81, س 1, ع, بغداداألثالم 

سيييييييمابيل الكبيسيييييييي , شيييييييركة المكتبيييييييات اثيييييييورة األدب الميجيييييييري بميييييييى التعصيييييييب, د.بنييييييياد  *
 .  1921الكويتية,الكويت , 

 .  1999,  8, حبيب مسعود , دار ريحاني , بيروت , ط جبران حيا وميتا *
 .  1913,  8جبران خميل جبران , ميخائيل نعيمة , مكتبة صادر , بيروت , ط *
 .  1991,  8جدد وثدماء , مارون ببود , دار الثقافة , بيروت , ط *
 .1929ار , آذ81,س3, ع, بغدادسممان الواسطي, مجمة األثالمد.جدل الحداثة في الشعر,  *
 . 1929 ,آذار81,س 3, ع, بغدادجدل الحداثة في الشعر, فاضل ثامر, مجمة األثالم *
جمابة أبولو وأثرىا في الشعر الحديث , ببد العزيز الدسوثي , الييئة المصرية العامة لمكتاب  *

 .  1991,  8, القاىرة , ط
 . 1999سكندرية,ة, اال, مؤسسة الثقافة الجامعيد.يسري محمد سالمةجمابة الديوان,  *
, دار ة والحداثييية , بيييز اليييدين المناصيييرةمقيييدمات نظريييية فيييي ال ابميييي -جميييرة الييينص الشيييعري  *

 .  1999,  1الكرمل لمنشر والتوزيع , بمان , ط
 :, تيي زيييد محمييد بيين أبييي الخطيياب القرشييي وأبييجميييرة أشييعار العييرب فييي الجاىمييية وا سييالم  ,  *

 .  1999,  1مصر , القاىرة , طبمي محمد البجاوي , دار نيضة 
 . 1999, , القاىرة, دار المعارفحافظ إبراىيم شابر النيل, ببد الحميد سند الجندي *
المييأمون لمترجميية  الحداثيية, مييالكم بييراد بييري وجيييمس مييا ك ييارلن , تيير: مؤيييد حسيين فييوزي , دار *

 .  1991,  8ج و 1929,  1بغداد , ج  ,والنشر
, ابرييل 1س, 9, عبيداعإ, جيابر بصي ور :, تيروغيدا, مارشيال بيرميان  أمس والييوم -الحداثة  *

1991  . 
, صييييف 1, س13, ع , ا ميييارات, مجمييية شيييؤون أدبيييية, ببيييد المجييييد زراثيييطالحداثييية الشيييعرية *

1991  .  
 .  1929تحاد الكتاب العرب, ا, منشورات مدخل إلى نظرية, حنا ببود -الحداثة ببر التاريخ  *
 . 1928, آذار 19, س8, ع, بغدادفق المغربي, نجيب العوفي, األثالمالحداثة في األ *
 . 1991, , مطبعة الجميورية, دمشق, خميل موسىالحداثة في حركة الشعر العربي المعاصر *
 .  1928,  1الحداثة في الشعر , حمادي صمود , مجمة فصول , ندوة العدد , ع *
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 . 1992, 1لمطبابة والنشر, بيروت, طالحداثة في الشعر, يوسف الخال, الطميعة  *
 ,11ج, م8, ع, أربدالمصطم  والم يوم, نايف العجموني, أبحاث اليرموك -الحداثة والحداثية  *

1999  . 
حركات التجديد الشعري في الميجر بين النظرية والتطبيق ,ببد الحكيم بمبع , الييئة المصيرية  *

 .  1921العامة لمكتاب , القاىرة, 
سيييامي مييييدي ,  :ة التموزيييية وتيييأثير ت. س. الييييوت فيييي السيييياب , نيييذير العظمييية , تيييرالحركييي *

 .  1929, 8, س 1, ع , بغداداألثالم
, جنية مين أصيدثاء المؤليفل :حركة الحداثة في الشعر العربي المعاصر , كمال خيير بيك , تير *

 .   1928,  1دار المشرق لمطبابة والنشر , بيروت , ط
صبع , المؤسسة العربية لمدراسات والنشر صال  أبو اد.ي فمسطين المحتمة , الحركة الشعرية ف *

  .1999, 1, بيروت ,ط
 .  1928,  8خالدة سعيد , دار العودة , بيروت , طد.ا بداع ,   *
حتيى ثييام الحيرب العالميية  1291العراثيي الحيديث منيذ بيام والتجديد فيي الشيعر حركية التطور *

 .  1991الزم , بغداد ,  الثانية , بربية توفيق
 . 1991, 9, إبراىيم ببد القادر المازني, المطبعة العصرية, مصر, طحصاد اليشيم *
جع ييير  :حميييية المحاضيييرة فيييي صييينابة الشيييعر , محميييد بييين الحسييين بييين المظ ييير الحييياتمي , تييي *

 .  1999الكتابي , دار الرشيد لمنشر , بغداد , 
يير القمماوي , ميرجان الشيعر الرابيع , نشير المجميس سد.حول التجديد في الشعر المعاصر ,  *

 .  1998األبمى لرباية ال نون واآلداب والعموم االجتمابية , مصر , 
ببييد السييالم ىييارون , البييابي الحمبييي ,  :الحيييوان , أبييو بثمييان بمييرو بيين بحيير الجيياحظ , تيي  *

  .1932,  1القاىرة , ط
 .  1999, مكتبة الجيل الجديد, , مكتبة كعيبةائميكريم الو د.الخطاب النقدي بند المعتزلة,  *
بمييي جييواد الطيياىر , دار الجيياحظ لمنشيير , بغييداد , د.الخالصيية فييي مييذاىب األدب الغربييي ,  *

1923  . 
,  1خالصيييية اليومييييية والشييييذر , ببيييياس محمييييود العقيييياد , دار النصيييير لمطبابيييية , القيييياىرة , ط *

1992  . 
 .  1991ر نيضة مصر , القاىرة , محمد مندور , داد.خميل مطران ,  *
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 .  1921 ,حمد مطموب , دار الرشيد , بغدادأدراسات بالغية ونقدية ,  *
 .  1921,  8وفيق خنسة , دار الحقائق , بيروت , ط ,دراسات في الشعر السوري الحديث* 
ائيييل , دراسيات فيي الشييعر العربيي الحييديث ييي وفيق الميينيج النقيدي الييديالكتيكي , امطيانيوس ميخ *

 .  1992,  1المكتبة العصرية , بيروت , ط
 دراسات في الشعر والشابرة , ىاشم ياغي , ضمن كتاب تذكاري .  *
 . 1991, 1القاىرة, ط ,, دار المعرفةدراسات في الشعر والمسرح, محمد مصط ى بدوي *
 .  1921 ,8ط ,دار األندلس ,د . أحمد كمال زكي ,دراسات في النقد األدبي *
 .  1993 ,بيروت ,المكتب التجاري ,د . لويس بوض ,راسات في النقد واألدبد *
 .  1999 ,القاىرة ,مطبعة أطمس ,رجاء بيدد. ,رؤية نقدية –دراسة في لغة الشعر  *
 ,دار الكاتييب العربييي, القيياىرةبييامبر جاسييكوين, تيير: محمييد فتحييي,  ,الييدراما فييي القييرن العشييرين *

 ت . د.
 .  1991 ,1ط ,بيروت ,دار العمم لمماليين ,ةمميخائيل نعي ,دروب *
 .  1982 ,بغداد ,معروف الرصافي ,دروس في تاريخ آداب المغة العربية *
 ,شيييركة الطبابييية ال نيييية الحديثييية ,طبعييية رشييييد رضيييا ,ببيييد القييياىر الجرجييياني ,دالئيييل ا بجييياز *

 .  1991 ,9ط ,القاىرة
محسين أطييمش, د .  ,الشيعر العراثيي المعاصير دراسة نقدية لمظيواىر ال نيية فيي –دير المالك  *

 .  1929 ,8, طبغداد ,دار الشؤون الثقافية العامة
النجيييف,  ,مطبعييية الغيييري الحديثييية ,منشيييورات دار البييييان ,دييييوان أسييياطير, بيييدر شييياكر السيييياب *

1991  . 
 .  1991 ,8ج, وم1991 ,بيروت ,, دار العودة1جم ,ديوان بدر شاكر السياب *
 .  1999 ,8ط ,بيروت ,دار العودة  ,ل صدثي الزىاويديوان جمي *
 .  1939,  8ديوان حافظ إبراىيم, مطبعة دار الكتب المصرية , القاىرة , ط *
 . 1999, 3ديوان خميل مطران, دار الكتاب العربي , بيروت , ط *
  . 1998 ,بالم , بغدادوزارة ا  مصط ى بمي , :ديوان الرصافي, شرح وتعميق *
 .  1991بيروت ,  ,ن الشعر العربي , أدونيس , المكتبة العصريةديوا *
 .  1939القاىرة ,   ,ديوان بابر سبيل , بباس محمود العقاد , مكتبة النيضة المصرية *
 .  1991سكندرية , مصر , ديوان ببد الرحمن شكري, توزيع المعارف , اال *
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 . 1999,  3, ط 8جوم , 1998,  جم ديوان ببد الوىاب البياتي, دار العودة , بيروت , *
 ت . د.بيروت ,  ,ديوان العقاد ,  المكتبة المصرية , صيدا *
بييراىيم ببييد القييا * دار الشييعب ,  ,ر المييازنيدالييديوان فييي النقييد واألدب , ببيياس محمييود العقيياد واا

 , د.ت .  3القاىرة , ط
, محميييد مطييير, مصييير , مطبعييية محميييد8ج و ,, د.ت, مطبعييية البوسييي ور1دييييوان الميييازني, ج *

1919  . 
 ت .د., دار المعارف , مصر , يوان محمود سامي البارودي د *
 .  1929ديوان نازك المالئكة, دار العودة , بيروت ,   *
 . 1993, 1, القاىرة, ط, المطبعة المنيريةيث, محمد ببد المنعم خ اجيرائد الشعر الحد *

, بيييروت, جييد صييال  السييامرائي, دار الطميعييةمقيياالت فييي الشييعر, ما -* رؤيييا العصيير الغاضييب 
 .  1928, 1ط

شيييكري بيييياد , الييئييية المصيييرية د.دراسيييات فيييي الت سيييير الحضييياري ليييادب , -* الرؤييييا المقييييدة 
 .  1992العامة لمكتاب , 

دراسيية ومختييارات ميين شييعر ببييد الوىيياب البييياتي , صييبري حييافظ ,  -الرحيييل إلييى مييدن الحمييم  *
 .  1993ب العربي , دمشق , منشورات اتحاد  الكتا

, 1, طدار الطميعيية لمطبابيية والنشيير, بيييروتماجييد السييامرائي,  :رسييائل السييياب, جمييع وتقييديم *
1999  . 

حمد مطميوب , معييد البحيوث والدراسيات العربيية , القياىرة أآراؤه المغوية والنقدية ,  -الرصافي  *
 ,1991  .  
شيركة الربيعيان  ,د . بميي ببيد المعطيي البطيل ,بالرمز األسطوري في شعر بيدر شياكر السييا *

 .  1928 ,1ط ,الكويت ,لمنشر والتوزيع
 .  1921,العراق ,دار الرشيد لمنشر ,أمية حمدان ,والرومانتيكية في الشعر المبنانيالرمزية  *
 . 1998,  1سمابيل , دار الرائد العربي , بيروت , لبنان , طابز الدين د.روح العصر,  *
يم , تيير: صييياح الجيييييم, وزارة الثقافيية وا رشييياد غيييانسييية فييي األدب األوربيييي, بييول فييان تيالروم *

 .  1921القومي, دمشق ,
 . 1999, محمد غنيمي ىالل, القاىرةد.نشأتيا, فمس تيا, ثضاياىا, آثارىا,  -الرومانتيكية  *
 . 1923,  8وت , طدار الثقافة, بير  ,, إيميا الحاويوالعربيالرومانسية في الشعر الغربي  *
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, 1, بيييروت, طالثقافيية حييديث, بيسييى بالطيية, دارالرومنطقييية ومعالميييا فييي الشييعر العربييي ال *
1991 . 

 .  1992, 8, طدار العودة, بيروت دونيس,أزمن الشعر,  *
 .  1993الزىاوي وديوانو الم قود , ىالل ناجي , دار العرب , القاىرة ,  *
, بمييي محمييد البجيياوي:بييو اسييحق إبييراىيم بيين بمييي الحصييري , تيي أ ,األلبيياب زىيير اآلداب وثميير *

 .  1993, 1, القاىرة ,طحياء الكتب العربيةإدار 
 .  1999,  8سابات بين الكتب , بباس محمود العقاد ,دار الكتاب العربي , بيروت , ط *
 1993 ,دادبغي ,دار الشيؤون الثقافيية العامية ,نيازك المالئكية ,سايكموجية الشعر ومقاالت أخرى *

 . 
 1991, 8ط ,بيروت ,دار صادر ,ميخائيل نعيمة ,1999 – 1229سبعون ... حكاية بمر  *

1999. 
 .  1988 ,القاىرة ,سحر الشعر , رفائيل بطي , المطبعة الرحمانية *
السيوريالية وت ابالتييا العربيية , بصييام مح يوظ , المؤسسية العربييية لمدراسيات والنشير, بيييروت,  *

 . 1929 , 1ط
 .1929, 1سياسة الشعر, أدونيس ,دار اآلداب , بيروت ,ط *
 .1991سيرة ذاتية لسارق النار , ببد الوىاب البياتي , مطبعة األديب ,بغداد,  *
 .1991شعره, أبو القاسم محمد كرو ,بغداد ,  -حياتو –الشابي  *
 .1921,  3ط,الشابي شابر الحب والحياة ,د.بمر فروخ ,دار العمم لمماليين,بيروت *
 .1991, 3ط الشابي وجبران ,خمي ة محمد التميسي, دار الثقافة, بيروت , *
, نيسان 8,س 9, ع,بغدادبمي جع ر العالق , مجمة األثالم د.دراسة في شعره , -طاثةشاذل  *

1999. 
, 1مجمية فصيول, ع ,الشابر العربي المعاصر وم يومو النظري لمحداثة, صيال  جيواد الطعمية *

 .1921يوليو 
 .1991,تشرين أول 11الشابر والمغة ,نازك المالئكة, اآلداب , ع *
طييراد الكبيسييي , دار الحرييية لمطبابيية ,  كتابييات فييي الشييعر الجديييد , –شييجر الغابيية الحجييري  *

 .1999بغداد, 
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, 1شييذرات ميين بيييد الصييبا , أمييين الريحيياني, المؤسسيية العربييية لمدراسييات والنشيير , بيييروت ,ط *
1921. 

وان الحماسة , المرزوثي , ت : أحمد أمين وببد السالم ىارون , لجنة التيأليف والنشير شرح دي *
 .1991, 1والترجمة , القاىرة ,ط

, دار المعيييارف, نيييادرة جمييييل سيييراج د.دراسيييات فيييي شيييعر الميجييير ,  –شيييعراء الرابطييية القمميييية  *
 .1991مصر , 

ني, المكتبيييية األىمييييية, بيييييروت, م.ل. روزنتييييال, تيييير: جميييييل الحسييييي المدرسيييية الحديثيييية,شييييعراء  *
1993. 

 .1998شعراء مصر وبيئاتيم في الجيل الماضي, بباس محمود العقاد, دار اليالل, مصر,  *
دراسييية فنيييية وفكريييية, حسييين توفييييق, المؤسسييية العربيييية لمدراسيييات  –شيييعر بيييدر شييياكر السيييياب  *

 .1999, 1والنشر , بيروت , ط
, يوسييف الصييائغ ,مطبعيية األديييب , بغييداد , 1992ى الشييعر الحيير فييي العييراق منييذ نشييأتو حتيي  *

1992. 
 .  1929, 1ين , منشورات بويدات , بيروت, طبزيز الحسد.شعر الطبيعة في المغرب,  *
 .  1991جالل الخياط , بيروت , د.مرحمة وتطور ,  -الشعر العراثي الحديث  *
, كانون الثاني  3, س 1, ع وت, بير اآلدابالشعر العربي الحديث, محمود أمين العمم , مجمة  *

1999  . 
, س . و وموضوباتو بتأثير األدب الغربييتطور أشكال 1991يي  1211الشعر العربي الحديث  *

 . 1929ر ال كر العربي , القاىرة , سعد مصموح , داد.ش يع السيد و د. :موريو , تر
مرحميية مييا بييين الحييربين  ( يبحييث فييي شييعراء لبنييان الجييدد )  الشييعر العربييي الحييديث فييي لبنييان *

 . 1929,  8منيف موسى , دار الشؤون الثقافية العامة , العراق , طد.العالميتين , 
 .  1999الشعر العربي في الميجر, محمد ببد الغني حسن , مكتبة الخانجي , القاىرة ,  *
دار  محميد يوسيف نجيم ,د.إحسيان ببياس و د.أمريكيا الشيمالية ,  -الشعر العربي في الميجر  *

 .  1999صادر , بيروت , 
, خضييراء الجيوسييي , مجميية بييالم ال كييرسييممى الد.الشييعر العربييي المعاصيير تطييوره ومسييتقبمو ,  *

 .  1993,  1ج, م 8ع
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سيييمابيل , دار ابيييز اليييدين د.الشيييعر العربيييي  المعاصييير ثضييياياه وظيييواىره ال نيييية والمعنويييية ,  *
 .  1999الكتاب العربي لمطبابة والنشر , القاىرة , 

 .  1991جميل كمال الدين, دار العمم لمماليين , بيروت , د.الشعر العربي وروح العصر,  *
دونييس , ضيمن األدب العربيي المعاصير , أبميال ميؤتمر أالشعر العربي ومشكالت التجدييد ,  *

 .   1991منشورات أضواء ,  ,روما
 .  1919بعة البوس ور , مصر ,الشعر غاياتو ووسائطو , إبراىيم ببد القادر المازني , مط *
بيراىيم الشيوش , منشيورات فيرانكمين أمحمد د. :درو , ترالشعر كيف ن يمو ونتذوثو , اليزابيث  *

 .  1991, بيروت , 
 1999, كانون الثياني/ ينياير 3, س1الشعر المصري الحديث, محمود أمين العمم, اآلداب, ع *

 . 
 .  1999صرية , القاىرة , شعر الميجر , د.كمال نشأت , الدار الم *
 .  1992شعرنا الحديث ... إلى أين ؟ , غالي شكري , دار المعارف , مصر ,  *
سيييممى الخضيييراء الجيوسيييي , دار اليقظييية العربيييية ,  :رشييييبالد مكمييييش , تيييراالشييعر والتجربييية ,  *

 .  1993بيروت , 
حميييد محميييد شييياكر , دار أ :بييين ثتيبييية , تييي  الشيييعر والشيييعراء , أبيييو محميييد ببيييد اه بييين مسيييمم *

 .  1999المعارف , مصر, 
حمييييد أبييييو سييييعد , دار أ, يييييي دراسيييية ومختييييارات  1992يييييي  1911الشييييعر والشييييعراء فييييي العييييراق  *

 .  1999المعارف , بيروت , 
تشيرين  89,  193الشعر والشعراء في العراق الحديث , بدر شاكر السياب , مجمية األييام , ع *

 .  1998األول  
ببييد السييالم د.حييول الحداثيية وحييوار األشييكال الشييعرية الجديييدة ,  -ومتغيييرات المرحميية الشييعر  *

, , دار الشيؤون الثقافيية العاميةلواسيطي وفاضيل ثيامرسممان اد.ببد الواحد لؤلؤة و د.المسدي و 
 .  1929بغداد , 

 حميييياديد. ,معنييييى الييييوبي الشييييعري بييييالتراث –ومتغيييييرات المرحميييية ) الشييييعر والتييييراث ( الشييييعر  *
 .  1929 ,بغداد ,بمي جواد الطاىر, دار الشؤون الثقافية العامةد.و   ,صمود

 .  1991تموز  ,3ع ,اآلداب ,نازك المالئكة ,الشعر والموت *
 .  1929 ,1ط ,بيروت ,دار اآلداب ,دونيسأ ,الشعرية العربية *
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 .  1933 ,القاىرة ,مطبعة التعاون ,أحمد زكي أبو شادي ,الشعمة *
 .  1989 ,القاىرة ,المطبعة السم ية ,أبو شادي زكي أحمد ,باكيالش ق ال *
بييروت,  ,شكل القصيدة العربية في النقد العربي حتى القرن الثامن اليجري, جودت فخر اليدين *

 .  1921  ,1ط
, د.بنييياد غزوان,ضيييمن كتيييياب الشيييعر وال كيييير العربي المعاصييييرالشيييكل والمضيييمون فييييي الشيييعر  *

  . 1991 ,بغداد ,المعاصر
 .  1991 ,القاىرة ,قادالعبباس محمود  ,شوثي في الميزان *
 .  1991 ,القاىرة ,دار الكاتب  ,أحمد شوثي ,الشوثيات *
 .  1992 ,1ط ,بيروت ,دار العودة ,دونيسأ ,صدمة الحداثة *
منشيييورات وزارة  ,د . محمييد حسيييين األبرجييي ,الصييراع بييين القيييديم والجديييد فييي الشيييعر العربييي *

 .     1992,ال نون, العراقالثقافة و 
 ,119, ع, دمشيقالموثف األدبي ,نيمة حمصي ,الصنعة والتصنيع في الشعر العربي الحديث *

 .  1921أيار  
/  11/  89 ,88ع ,حييوار مييع بييدر شيياكر السييياب ,كيياظم خمي يية ,داديييةغصييوت الجميياىير الب *

1993  . 
 .  1991 ,ار الساثيد ,دونيسأ ,المختمف والمؤتمف –الصوفية والسريالية  *
دراسيية نقدييية فييي شييعر بمييي محمييود طييو , نييازك المالئكيية , دار الصييومعة والشييرفة الحمييراء يييي  *

 .  1999,  8العمم لمماليين  , بيروت , ط
محمود شاكر , دار المعارف , مصير  :طبقات فحول الشعراء , محمد بن سالم الجمحي , ت  *

 ,1998  . 
العربي الحديث, بالء الدين رمضيان السييد , مكتبية األسيد, دمشيق  ظواىر فنية في لغة الشعر *

 ,1999  . 
 1999القياىرة, حمد ببد الحميد غراب, الييئية المصيرية العامية لمكتياب, أببد الرحمن شكري,  *

 . 
 . 1999, ببد الوىاب البياتي والشعر العراثي الحديث, إحسان بباس, دار بيروت, بيروت *
 11, ع , بغيدادتي يستعيد تجربتو في الواثيع الشيعري, ماجيد السيامرائي,األثالمببد الوىاب البيا *

-18 ,1929  . 
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 .1999منشورات نزار ثباني, بيروت, خالدة سعيد,  :بصر السريالية, واالس  فاولي, تر *
 ت . د.مصط ى بدوي , القاىرة ,  :.  رتشاردز , ترأالعمم والشعر, إ.  *
محييي اليدين ببيد  :نقده,أبو بميي الحسين بين رشييق القيروانيي , تي في صنابة الشعر و العمدة  *

 .  1993,  3مطبعة السعادة , القاىرة , ط  الحميد ,
حميد العيزب , المركيز العربيي أمحميد د.رؤيية تاريخيية ورؤيية فنيية ,  -بن المغية واألدب والنقيد  *

 ت. د.لمثقافة والعموم , بيروت , 
,آب 11, س11, ع, بغيييدادب ييييف ببيييد اليييرحمن, مجمييية األثيييالمبنتيييرة بيييين الواثيييع واألسيييطورة,  *

1999  . 
سيييالم , شيييركة فييين طيييو الحييياجري وزغميييول  :بييييار الشيييعر , محميييد بييين طباطبيييا العميييوي , تييي  *

 .  1999لمطبابة , القاىرة , 
 .  1999كتابات نقدية , طراد الكبيسي , دار الرشيد لمنشر , بغداد ,  -الغابة وال صول  *
 .  1921,  18, مؤسسة نوفل , بيروت , ط , ميخائيل نعيمةالغربال  *
 . 1999, شباط 11,س8ع , بيروتغريب بمى الخميج يغني لممطر, صبري حافظ, اآلداب *
 .  1921,  1دونيس , دار العودة , بيروت , طأفاتحة لنيايات القرن ,  *
اتحيياد الكتيياب العييرب ,  ياسييين األيييوبي , منشييوراتد.عر العربييي الحييديث , فصييول فييي نقييد الشيي *

 .  1929دمشق 
 .  1999فصول من النقد بند العقاد , محمد خمي ة التونسي , مطبعة دار الينا ,  *
 .  1991حممي شعراوي , القاىرة ,  :, ترال مكمور ثضاياه وتاريخو , يوري سوكولوف  *
 1919, ر, القاىرةلتأليف والترجمة والنش, مطبعة لجنة الويس بوض :, ترىوارس فن الشعر, *

 . 
 .  1921,  1جورج طرابيشي , دار الطميعة , بيروت , ط :فن الشعر , ىيجل , تر *
 .  1991محمد يوسف نجم , دار العمم لمماليين , بيروت , د., ال نون األدبية  *
 .  1999,  8فنون النثر الميجري , ببد الكريم األشتر , دار ال كر الحديث , بيروت , ط *
 .  1939حمد زكي أبو شادي , مطبعة التعاون , القاىرة , أالعباب ,  فوق *
,  9,ط 1لبنيييييان , ج ,بييييييروت  ,الكتييييياب العربيييييي فيييييي األدب الحيييييديث , بمييييير الدسيييييوثي, دار *

 .  1999,  9ط  ,8جو  ,1999
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نازك المالئكة وم يوم الحداثة في الشعر , فاضيل ثيامر  - في تأسيس الشعرية العربية الحديثة *
 .  1999من الكتاب الذىبي , دار الشؤون الثقافية العامة , بغداد , , ض

بميييي جع ييير العيييالق , دار الشيييؤون الثقافيييية د.دراسيييات نقديييية ,  -فيييي حداثييية الييينص الشيييعري  *
 .  1991,  1ط  العامة , بغداد ,

  ت.د.حمد نصيف الجنابي, دار الحرية لمطبابة, العراق, أفي الرؤيا الشعرية المعاصرة,  *
 ت . د.بيروت ,  ,في الشعر العراثي الحديث , طراد الكبيسي , المكتبة العصرية , صيدا *
 8118, 1حمد مطموب, دار الشيؤون الثقافيية العامية, بغيداد, طأد.في الشعر العربي الحديث,  *

 . 
 .  1991, شتاء 11, ع , بيروتدونيس , مجمة شعرأفي ثصيدة النثر ,  *
 , بغيدادالماىية والوظي ة , ببد الكريم راضيي جع ير , األثيالم -السياب في م يوم الشعر بند  *

 .  1929يار , أ, 9,ع
 1993, القياىرة, ةمصر لمطبع والنشير, ال جاليمحمد مندور, دار نيضة د.في الميزان الجديد,  *

 . 
            .تد ,, مطبعة ال كرة, القاىرة. محمود ثاسمس ة ا غريق وا سالم, دالعقل ل الو  في الن س *
 . 1999,  1في نقد الشعر , محمود الربيعي , دار المعارف , مصر , ط *
, األدبو  القافييييية فييييي الشييييعر العربييييي المعاصيييير , نييييازك المالئكيييية , مجميييية الحصيييياد فييييي المغيييية *

 . 1921,  1س  , 1ع الكويت,
 .  8113ثاموس المورد , منير البعمبكي , دار العمم لمماليين , بيروت ,  *
 . 1999,  1دونيس , دار اآلداب , بيروت , طأثصائد بدر شاكر السياب ,  *
نبثاثييية الشيييعرية حساسيييية اال –قابيييية يالقصييييدة العربيييية الحديثييية بيييين البنيييية الدالليييية والبنيييية ا  *

 . 8111, دمشق , محمد صابر ببيد, مكتبة األسد ,األولى جيل الرواد والستينات
, تشييرين 18, س 11, ع , بغييداداألزميية , سييامي ميييدي , أفيياق بربيييةالبداييية  –ثصيييدة النثيير  *

 . 1929األول  
,  ,بغدادثصييييدة النثييير العربيييية بحثيييًا بييين معييييار لمشيييعرية , فخيييري صيييال  , األدييييب المعاصييير *

 . 1991,كانون الثاني 11ع
, 11ع,  ,بغدادببيييد السيييتار جيييواد , األدييييب المعاصيييرد.ثييير فيييي األدب ا نكمييييزي , نثصييييدة ال *

 . 1991كانون الثاني 
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دراسية  –ثصيدة النثر في األدب العربي المعاصر ) الجيود الرائدة في العراق وسوريا ولبنان (  *
 . 1999 ,ابن رشدي التربية  , سرور ببد الرحمن ببداه, رسالة دكتوراه, جامعة بغداد,نقدية

دار الميأمون زىير مجيد مغيامس, د. :ثصيدة النثر من بود لير إلى أيامنا , سوزان بيرنار , تر *
 . 1993,  1لمترجمة والنشر ,بغداد , ط

, كييانون  11,عبغييداد  المؤجميية , حيياتم الصييكر, األديييب المعاصييرثصيييدة النثيير واالحتميياالت  *
 .  1991الثاني 

, 11, ع بغيداد , ببد الواحيد محميد , األدييب المعاصير :القصيدة النثرية , جولي سكوت , تر *
 . 1991لثاني كانون ا

 .  1999محمد مندور , دار اآلداب , بيروت ,د.ثضايا جديدة في أدبنا الحديث ,  *
  .  1999,  8ثضايا الشعر المعاصر , نازك المالئكة , مكتبة النيضة , بغداد , ط *
 . 1991معيد الدراسات العربية العالية , القاىرة ,  محمد النوييي ,د.ثضية الشعر الجديد ,  *
 . 1911حمد زكي أبو شادي, مطبعة التأليف , أطرة من يراع  في األدب واالجتماع  , ث *
 .  1999 ,8ط ,بيروت ,دار ريحاني ,أمين الريحاني ,ثمب العراق *
مطبعة لجنة التأليف والترجمة  ,محمد بوض محمد :ت  ,ىبمو السل أبركر  ,ثوابد النقد األدبي *

 .  1991 ,3ط ,القاىرة ,والنشر
 .  1939 ,القاىرة ,مطبعة التعاون ,أحمد زكي أبو شادي ,ائن الثانيالك *
 .  1999 ,بيروت ,المكتبة العصرية ,دونيسأ ,كتاب التحوالت واليجرة في أثاليم الميل والنيار *
 ,فيياس ,منشييورات مجميية الجييواىر  ,حسيين الغرفييي :بييداد وتقييديماا جمييع و  ,كتيياب السييياب النثييري *

 .  1929 ,بغداد ,ة والنشرمطابع دار الثورة لمصحاف
 :تي  ,ببيد اه بين سييل العسيكريأبيو ىيالل الحسين بين  ,كتاب الصنابتين فيي الكتابية والشيعر *

 ,1ط ,القييياىرة ,حيييياء الكتيييب العربييييةإدار  ,ومحميييد أبيييو ال ضيييل إبيييراىيمبميييي محميييد البجييياوي 
1998  . 

 ,إبيييراىيم السيييامرائيد.و مييييدي المخزوميييي د. :تييي  ,لخمييييل بييين أحميييد ال راىييييديا ,كتييياب العيييين *
 ىيي .  1111 ,1ط ,منظمة األوثات واألمور الخيريةلانتشارات أسوه التابعة 

 . 1998 ,بغداد  ,دار الشؤون الثقافية العامة ,طراد الكبيسي ,منزلة الحداثة ,كتاب المنزالت *
 .  1999 ,8ط ,مصر ,دار المعارف ,ةنعيمميخائيل  ,كرم بمى درب *
 ت .د.دار المعارف , مصر ,  ,مصط ى بدويمحمد  ,كولردج *
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 . 1929, 2, ع , بغداد, األثالم كيف ثرأ السياب ألف ليمة وليمة , بمي حداد *
 .1982المباب , جميل صدثي الزىاوي , بغداد ,  *
ال ضييل جمييال الييدين محمييد بيين بكيير بيين منظييور المصييري , دار صييادر ,  ولسييان العييرب , أبيي *

 بيروت , د.ت.
مزاييييا ال ييين والتعبيييير فيييي المغييية  العربيييية , ببييياس محميييود العقييياد , منشيييورات  –شيييابرة المغييية ال *

 المكتبة العصرية , بيروت, د.ت. 
, بيييروت,  إبييراىيم السييامرائي , المؤسسيية العربييية لمدراسييات والنشييرد.الشييعر بييين جيمييين ,  لغيية *

 .1921, 8ط
بييدنان د.والحييرب العالمييية الثانييية , لغيية الشييعر الحييديث فييي العييراق بييين مطمييع القييرن العشييرين  *

 .  1929بالم , بغداد , حسين العوادي , منشورات وزارة الثقافة وا 
السيييعيد اليييورثي , دار د.مقوماتييييا ال نيييية وطاثاتييييا ا بدابيييية ,  -لغييية الشيييعر العربيييي الحيييديث  *

 .  1921,  3النيضة العربية لمطبابة والنشر , بيروت , ط
تيييالزم التيييراث والمعاصيييرة , محميييد رضيييا مبيييارك , دار  -الخطييياب النقيييدي  المغييية الشيييعرية فيييي *

 .  1993,  1الشؤون الثقافية العامة , بغداد , ط
الحداثييية والتجرييييب , جييياكوب كيييورك , تييير: لييييون يوسيييف وبزييييز  -المغييية فيييي األدب الحيييديث *

 .  1929دار المأمون , بغداد ,   بمانوئيل  ,
 .1911, آيار 111ج, م9د القادر المازني, مجمة المقتطف, عالم ظ والمعنى, إبراىيم بب *
 .  1992,  1لمصالة والثورة , نازك المالئكة , دار العمم لمماليين , بيروت , ط *
 .  1991نسي الحاج , دار مجمة شعر , بيروت , ألن ,  *
بغييييداد,  ,, ميرجيييان المربييييد العاشيييير, دار الحريييية لمطبابييييةميييا ال تؤديييييو الصييي ة, حيييياتم الصييييكر *

1929  . 
جمييل كميال اليدين,األديب المعاصيير, د.س . ل . اي انوفيا , تير: د.مياذا وراء ثصييدة النثير ؟ ,  *

 .  1991, كانون الثاني , 11عبغداد , 
 ,9ع ,مجميييية اآلداب ,ببييييد الواحييييد لؤلييييؤةد.المييييؤثرات األجنبييييية فييييي الشييييعر العربييييي المعاصيييير,  *

1991 . 
مصيييط ى بيييدوي , , المؤسسييية المصيييرية العامييية د. رتشييياردز , تييير:مبيييادئ النقيييد األدبيييي , إ.ا.  *

 .  1993لمتأليف والترجمة والطبابة والنشر , مصر , 
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متواليييية التجدييييد فيييي الشيييعر العربيييي الحيييديث , ماجيييد السيييامرائي , ضيييمن الشيييعر العربيييي بنيييد  *
لشيؤون الثقافيية بائد خصباك ,  دار ا :بدادإالشعري الثامن , نيايات القرن العشرين , المربد 

 .  1922,  1العامة , بغداد , ط
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